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Entre Romanya i les Comes, / passant pel bose d'en Rabell, /
veíern eonills sense pell / i pollastres sense plomes /

Pujávem, de mil indrets, / a Sant Grau i Sant Baldiri, /
el menys era dur-hi un ciri, / i els més aplegar bolets. /

La Conea, Sant Elm, Canyet, / Font Picant, Monti-Calvari, /
ningú deixava d'anar-hi / a tastar un peix amb suquet, /

De Solius a Giverola / hi havia una gran farum / que era
delitós perfum / del xup-xup de la eassola. /

Agustí Calvet (GAZIEL)"E/s Goigs de Sant Feuu».



PROLEG

EIs pobles, per a ser considerats com a tals, han de tenir una historia, uns cos-
tums i, en definitiva, conservar unes arrels o, sinó, perden totalment l'esperit de co-
munitat i es limiten a ser un dormitori, on la gent fa tan sois el necessari per a viure,
sense comunicació ni relació.

El nostre poble, Santa Cristina d'Aro, era abans un poble petit, agrícola, on
tota la gent es coneixia, tothom compartia penes i alegries i on la col.laboració entre
veíns era total, malgrat les discórdíes, que com a poble que era, lóqícament, també
existien.

Pero vet aquí que van arribar els anys seixanta i amb ells el turisme, que va
provocar l'arribada de molts diners, i un canvi de costums a tota la zona; la gent es
va tornar molt més individualista i molt més preocupada pels diners. També va can-
viar el paisatge; es van obrir urbanitzacions i van arribar els veíns de cap de setmana.

Aíxó que va ser molt positiu económícament, i que va aconseguir elevar en
gran manera el nivell de vida, ha provocat també que la conscíencía de poble com a
tal hagi quedat molt minvada. La gent participa molt menys en la vida comunitaria i,
al meu entendre, la gran assignatura pendent de tots els pobles que, com el nostre,
han experimentat aquestes transformacions, és la participació deis nou vinguts a la
vida comunitaria i també que els nou vinguts i la gent oriünda del poble entrin en re-
lació.

Aquest llibre que teniu davant és un recull del que era Santa Cristina fa uns
anys, que va néixer d'una reunió d'amics, en Xavier Casadevall, Montserrat Sala i jo
mateix, un día, pensant el que es podia fer a la sala d'exposicions de l'Antiga Estació
del tren de S.F.G. a Girona, per la Festa Major de fa tres anys.

Se'ns va ocórrer de muntar una exposició de fotografies antigues del poble.
Tot seguit ens vam posar a treballar, a contactar amb gent, per tal de que cerqués
aquelles fotografies, ja oblidades algunes, o les més ben guardades en altres casos; la
gent va col.laborar magníficament.

Vam muntar l'exposició i l'acolliment va ser entusiasta. Crec que en una set-
mana que va durar, la va visitar tot el poble.

Quan l'estávern desmuntant i, en veure que era una llástíma que aquest patri-
moni es guardés dispers i no pogués estar junt, per iniciativa d'en Gerard Bussot,
vam decidir fer aquest llibre.

Qui millor el podia fer que en Gerard Bussot, un home molt meticulós, molt
lligat al poble de Santa Cristina, amant de la historia i les tradicions i amb uns dots lí-
teraris ja demostrats. Tot seguit es va posar a treballar per tal que aquesta exposició
es pogués convertir en elllibre que teniu davant.

En Gerard va ordenar i ampliar les fotografies i la resposta de la gent va ser
altre cop magnífica, aportant moltes més fotografíes, de tal manera que es pot dir
que només un 25% de les que hi havia a l'exposició, són avui alllibre.

També són d'en Gerard Bussot els comentaris que hi ha al llibre, comentaris
que són fruit de més d'un any de buscar als arxius i que en Gerard ha resumit magní-
ficament, tal i com ja és norma demostrada en ell a través deis diversos llibres deis
quals n'és autor.

En aquest llibre hi trobareu fotografíes magnífiques del que era el poble, foto-
grafíes curioses, i reconeixereu algunes persones amb uns quants anys de menys i
també hi trobareu comentaris curiosos i d'altres que demostren que alguns problemes
del poble no són nous, sinó que tenen quasi 100 anys d'antiguitat.

Espero que aquest llibre serveixi per a unir més el poble de Santa Cristina d'A-
ro, els veins de tota la vida, els del cap de setmana, els nou vinguts i els que han triat
el poble per gaudir de la tranquil.litat de Santa Cristina.

També perqué serveixi d'estímul per a successius regidors de cultura, perqué
publiquin més llibres relacionats amb el poble i poder aíxí perpetuar-lo a través del
temps. JOSEP M PALOMERAS

Regidor de Cultura
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INTRODUCCIÓ

Fa un parell d'anys se celebra, amb molt d'encert i durant la Festa Major de
1988, una exposició de fotografies antigues al local del centre cívic i cultural de l'an-
tiga estació de ferrocarril, sota el nom de «Santa Cristina dins el ternps». Aquesta
exhíbicíó que, per primera vegada, reunia imatges desconegudes fins aleshores, amb
una interessantíssima i generosa aportació de molts conciutadans, va tenir gran ac-
ceptació entre els diversos visitants, nadíus i forasters, que pogueren contemplar-la
durant aquella calorosa setmana del mes de julio\.

No recordo cap acte, per rellevant que hagi estat, que doné s tants bons co-
mentaris i complagués com aquelles fotografies, dístríbuides previament i amb tota
diligencia pels amatents membres del C.R.E.C.

La satisfacció amb que la gent s'apropava als quadres emmarcats per contem-
plar els indrets -avui malauradament tan modífícats per l'ésser huma- o personatges
d'antany amb noms, cognoms i motius inclosos, sobrepassaren totes les previsions
fetes sobre aquesta improvisada (i feta a corre-cuita) exposició.

Recordo, fins i tot, que moltes persones que, per un o altre motíu, no partici-
paren en aquest esdeveniment d'imatges d'ahír i avui, es rnostrá gratament predispo-
sada a remanar vells calaixos i calaixeres per tal de trobar quelcom en benefici, fins
aleshores, d'una substancial carencia fisonómica del nostre poble.

És per aíxó, que avui podem oferir en aquest llibre de «Recull d'Imatges i Co-
mentaris», una visió ampliada d'aquella inicial i alhora encoratjadora exposició amb
una assenyada investigació i recerca de vells casals i famílies cristinenques que, de
ben segur, faran gaudir generacions a venir d'una percepció evolucionativa de Santa
Cristina i que, malgrat tot el seu desenvolupament turistic i comercial, encara avui
conserva, com a penyora reliquiaria, aquella frescor deIs colors purs i pairals de la se-

va inigualable val\.
Cree, amb justesa, que aquesta tasca documentacional era del tot indispensable.

ARQUEO LOGIA FOTOGRÁFICA A SANTA CRISTINA D'ARO

Malgrat que la fotografia més antiga coneguda fou l'heliogravat obtingut per
J.N. Niepce, l'any 1826, mítiancant una impressió en una capa de betum de Judea,
disposada sobre una placa de peltre i després d'haver-se exposat més de vuit hores a
la llum, no arriba al nostre país fíns ben entrat el 1839, poc després que Deguerre -
amb clara visió comercial- hagués iniciat amb el seu invent, la udaguerreotípia»,
(1837-39), la practica del retrat.

No fou, pero, ííns 1841 en que W.H.F. Talbot, anqles per axcel.Iencía, ínven-
tés la «calotípia», batejada també com «talbotípia» i que introduiria novetosament el
procés negatiu-positiu. Altres invencions remarcables que el prosseguiren foren l'ús
del col.lodió humit (1849) de Le Gray, i la utilització de plaques de vidre en lloc de
negatius translúcids d'Scott Arxer (1851).

La guerra de Crimea (1855), fotografiada per Roger Fenton i la guerra de Se-
cessió deIs Estats Units (1861), realitzada per Mathew B. Brady, donarien amb l'apa-
rició de la imatge fíxa, l'inici deIs reportatges fidedignes d'una guerra amb tots els
seus horrors captada, irreversiblement, amb clixés de vidre d'un format de 20 per 25

cm.
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11ellta de eomestibles··en los últimos meses
de .I§"G.

a1I:l-a~~"CJ?opgacG,fol~~mrt.l- á). 2i'er~\t Oc ~H;XJÓ.

L'any 1876, concretament onze anys després que Brady donés per finalitzada
la tasca fotográfica bel.licosa, en signar-se la rendició del general Lee a Appotomax
Curt House, tenim la primera imatge d'un indret molt familiar, just a la línia divisoria
deis termes municipals de Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al paratge co-
negut com el molí o torre d'en Provensal del barri Bufaganyes.

La fotografia data, com ja hem dit, deis últims mesos de 1876, durant la ven-
da de comestibles i, probablement, amb matanca porcina inclosa i que fou plasmada
pel fotógraf de Sant Feliu, Magí Polbach. Aquesta provisió de carn i queviures era
concertada, generalment, pel municipi mítjancant l'arrendament a camíssers o a
companyies arrendataries, que actuaven com a intermediaris entre els ramaders i els
mateixos carnissers, revenedors i blanquers del poble.

La imatge recull, dones, els moments de l'activitat comercial, comminada i
consentent amb la camera del retratista. La torre, que encara avui es conserva en
perfectes condicions i que en la seva base esquerra s'alca la vel1a fita picapedrada
que delimita ambdós municipis, és coronada, amb divisa inc1osa, per diversos índivi-
dus que, a mode d'innovació, festegen, traguinyol enlaire, l'efemerides de l'esdeveni-
ment fotografic. A l'esquerra del torricó s'alca, amb branques d'arbre a forma de pi-
lastres, un improvisat tendal de roba per a recé s de la ciuna i despensa de campan-
ya. Just al centre del torreó es pot veure una taula amb diversos porrons de vi que
endolcien tot tipus de degustació, poc abans de comprar a pes d'unces, l1iures,terces
o carnisseres. (Fins l'any següent no es recomaná per part del nostre Ajuntament i
en compliment de la R.O. de 28-IlI-1876, l'obligació de mesurar i pesar amb el siste-
ma metríc-decímal. Prevíarnent, en sessió del 18-XlI-1877, l'administració local va
decidir adquirir una col.Iecció de peses i mesures metríques pel valor de 75 pessetes
l'estoig).
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Malgrat aquestes recomanacions, i fins no fa tants anys, la gent de les nostres
contrades ha continuat, si més no, comprant amb aquest tipus, dissemblants amb els
diversos mesuratges de carn i peix, granes, pes o líquids. La facilitat, pero, amb que
els grams, quilograms i litres han servit per cubicar i avaluar generalitzadament les
nostres adquisicions, no ha de servir perqué velles mesures passin d'una manera
propte a l'oblit. Quí no ha anat mai a per un o dos petits de llet? Qui no ha sentit
mai tres unces de carn o mitja lliura de cigrons? El nostre poble, i s'entén com a na-
ció, ha de conservar i coneixer tots els.seus orígens i definicions. Aquest és part del
nostre llegat i com a tal, hauria de preservar-se i no oblidar-se. Si serveix i com a re-
cordanca, vagi aquí un quadre comparatiu d'aquestes mesures amb l'equívalencía en
grams, quilos i litres.

Mesures Carn i Peix Mesures Comestibles Mesures Líquides

1 unca ................. 33 grs 1 unca ................ 33 grs 1 petit . ............... 250 el
11/2 " 50 ".............. 11/2 " 50 " 2 petits ............... 500 el. .............
3 " 100 " 750 el..................... 3" 100 " 3 petits ...............
1/2 terca ............ 200 "

. ....................

1/211iura ............ 200 " 1 litre 1000 el. ................

9 unces 300 ".............. 9 unces 300 "
1 terca 400 "

..............
............... l11iura 400 "...............

1/2 quilo ............ 500 " Mesures a Pes1/2 quilo ............ 500 "
1 1/2 terca ......... 600 " 1 1/211iure ......... 600 "
2 terca 800 "............... 211iura 800 "
1 quilo 1000 "

............... 1 Arrova ............. 10 Kg
............... 1 quilo 1000 "

1 carnissera 1200 "
............... 1 Quinta ............. 40 Kg

........

(o 3 terces)

en Mesures d'Oli

1 Quarta ............ 1000 el

Les cámeres fotoqráfiques usades a les darreries del segle XIX, eren toses apa-
rells de diversos formats, generalment, entre 20x25 i 42x50 cm., emprat-se fre-
qüentment aparells estereocópíes. Aíxí, cada clixé fotografíe requeria prevíament fer
una serie d'operacions delicades que duraven, com a mínim, un quart d'hora. La pla-
ca de vidre, havia de cobrir-se curosament de col.lodió i bromur de potasi sensibilit-
zat, després de submergir-se en un bany de nitrat de plata. Aquesta operació havia
de fer-se en una cambra fosca just abans de l'exposició, car una vegada sec, el col.lo-
dió perdia la seva sensibilitat. La placa es col.locava en un xassís i es transportava
ñns a la camera instal.lada sobre un trípode. Després de l'exposició, el fotógraf havia
de precipitar-se cap allaboratori per revelar la placa en una solució de sulfat de ferro
i ácid acetíle. No cal dir que les possibilitats d'actuacíó eren molt limitades, ja que era
necessari comptar amb temps assolellat i una positura de dos a trenta segons. Per
aíxó, era impossible realitzar instantanies i les escenes de grup suposaven una gran
disciplina per a tots els individus.

El dia 14 de maig de 1883 el fotógraf resident a Sant Feliu, J. Bertran, plas-
mava amb la seva camera el banquet ofert per l'amo de can Vicens de Solius, Josep
Vicens i Bartomeu, en concloure les obres de tancament de l'esmentada finca. Sem-
bla ésser que la construcció de la tanca i de les portalades de la hisenda, era deguda
a la por que en Víeens tenia de ser novament segrestat.

Pocs anys abans, suposadament abans de 1879 (1), Josep Vicens fou segres-
tat per la facció de bandolers calongins, capitanejats per «Sa Farta del Compie»,
mentre anava a mercat a la Bisbal amb un mosso, just a la baixada d'en Vílá del ter-
me de Calonge. Després de passar alguns dies retingut i al límit de les seves forces,
Vicens confessá on tenia amagades les unces d'or al mas de Solius.

t1



GERARD BUSSOT 1UÑÓN

Temps després i amb l'alegria de tornar a ésser a casa seva l'afer, si bé no l'ha-
via oblidat, queda com un mal son en el record. Pero «Sa Farta del Compte», cobdi-
ciós i pervers, es presenta amb els seus companys a les portes de can Vicens i se'l
tornaren a enduro Aquesta vegada els bandolers demanaren a la família un rescat de
quaranta quilos d'or i fou pagat per la seva muller, que dipositá una bossa tancada
sota un pont de Llambilles (2).

La fotografia de 1883 de la vista parcial del mas Vicens, recull, a primer ter-
me, la portalada posterior -avui desapareguda- llindant amb els camps de can Rei-
xac, així com part de les hortes de conreu de que n'era posseidora la finca. La torre i
el molí de ferro que s'alcen al bell mig de la propietat, foren construíts l'any 1881
per a l'extracció d'aigua mítjancant bombes de novetosa adquisició, que medien 30
pams per 20 i 25 d'elevació, o sia: 7,80 x 5,20 x 13 metres d'alcada aproximada-
ment. Sota aquest torricó, s'emplacá un gran dipósít d'aigua amb les seves canalitza-
cions de rec a les feixes de 110 pams de llargada per 60 d'amplada i una profunditat
de 15 pams; en aquest hi cabien uns 1,740 m", (Per fer-nos una idea d'aquest enor-
me dipósit d'aigua, l'Ajuntament cristinenc va construir l'any 1981 un dipósít munici-
pal d'aigua potable, al sector de la Pedrera, d'un total de 865 m", i que sumats als
480 de l'existent, sumaven un total de 1345 m" per al suministrament de tot el poble
de Santa Cristina).

Josep Vicens i Bartomeu va morir el mes de maig de 1886 a la seva casa paí-
ral de Solius, a l'edat de seixanta-tres anys.

(1) Any del primer setmanari local guixolenc "El Eco Guixolense" i que hauria donat la notícia del seu segresta-
men!.

(2) Jaume Aymar i Ragolta. «En Vicens de Solius». Setmanari La Garrotxa, 1977.
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Heus ací un conjunt de tres fotografies casolanes, tal vegada, les més deterio-
rades pel pas del temps d'aquesta col.lecció i, amb tota seguretat, anteriors als últims
decennis del segle passat. Podríem dir que les tres reproduccions foren fetes en el

decurs del mateix dia i prop deis mateixos indrets.
La primera fotografia recull la imatge d'un carro de tragí arriat per dos formi-

dables bous endogalats, davant l'antiga masia de can Tapioles de Solius. Com reque-
ria l'excepcional esdeveniment, mossos, masovers i cac;:ador,posant davant de la ca-

mera amb cert aire d'escepticisme.
En la segona podem veure, escopetes en má, la pluja de perdigons llanc;:adaa

vol d'ocellada. És clar que, aleshores, no havia encara progressat "I'esport nacional
de la cacera», i els pocs cac;:adorsque trescaven boscos i muntanyes -en aquest cas
les de Solius- podien gaudir d'abundant cac;:ada.Si observem els individus de la foto-
grafia i la comparem amb la primera, hom reconeix facilment el cac;:adordempeus
-amb barret i sarro en bandolera- i de genolls aterra i faixa a la cintura, el masover

de dalt la carreta.La tercera és tirada al costat del pou de can Tapioles, curull d'un element fe-
mení de totes les edats i amb presencia de dos cac;:adorsque saluden el retratista. Po-
dem apreciar també la senyora masovera que restava dreta, al cim del carro, a la pri-
mera fotografia i que aquí, asseguda en una cadira, observa fixament la camera amb

una ma damunt el seu brac,
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Dues belles imatges del monumental «suro gros» de la pairalia de can Cama, a
la font del Prat, de Romanya de la Selva. La primera d'elles ens mostra l'ufanós fu-
llatge d'aquesta alzina surera, d'unes dimensions aproximades de 25 metres d'ampla-
da per 14 d'alcada, vers l'any 1875-80, data apropada en que es fotoqrafiá, sota la
seva ombradissa silueta, l'ávia de l'actual hisendat Josep M. Cama i Codina.

A la segona fotografia, tal vegada en els inicis d'aquest segle, podem observar
la nímíetat d'una persona enfilada just al mig del tronc que, a manera d'extremitats,
s'enlairan amb feresa cap al ce!.

El «suro d'en Cama», com també fou conegut, tingué una existencia llarga i
virtuosa fins que, defallit pel pas del temps, morí de vellúria i fou destralejat l'any
1957.
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En aquestes dues fotografies, la primera presumiblement d'abans del segle
passat i la segona de l'any 1912, es pot contemplar tota l'encantor que llueix l'esglé-
sia de santa Aqnes, patrona de Solius. El seu origen data deis segles X-XI, tot i que la
primitiva esglesiola fou enderrocada i aleada novament entre els anys 1773, -data
del permís concedit pel Sr. Bisbe de Girona, D. Pedro A. de Palmero- i 1782, any
de la conclusió de les obres. La base de l'antic campanar románic fou respectat i n'és
l'actual, construit entre els anys 1829-31, en pedra treballada de la muntanya de
Bell-lloc (3).

Aíxí tenim, dones, i a la primera fotografía, la sortida de missa en un dia asso-
lellat -plausiblement primaverenc-, puntualment arrenglerats per a l'esdeveniment
davant la paret de pedra i cals que limita, encara avui, l'església amb el camí del mas
Viader. Els xiprers recentment plantats, un xic més ufanosos i abrinats a la segona
fotografia, tot just s'alcen pel cim de la llinda del portal d'entrada. Contraposadament
a ells, s'aixequen dues bordades de nínxols construñs entre el mes de novembre de
1860, -data d'entrada de la instancia signada per Joan Pla Torrelles, Vícenc Auladell

(3) Albert Fantanet. Llibret de la Festa Majar. 1982.
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Reixach, Josep Vicens Bartomeu i Gerard Llaurador Vilallonga, demanant la cons-
trucció, al seu cárrec, deis nínxols i panteons en substitució del terreny comú disponi-
ble en el cementiri de la parroquia on, segons els discorrents, "... la conservación
de estos restos mortales a perpetuidad seria para los exponentes su mayor deseo
y no como ahora que se hallan confundidos unos con otros". - i el 7 de desembre
de 1861, dia de la seva benedicció pel prevere Mn. Joaquim Hombreuet. En primer
terme, no s'observa si han estat plantades, ja, la resta de velles oliveres que s'arren-
gleren capriciosament entre els marges de la placa del monestir i el camí de can Vía-
der.

CEMENTIRI DE SOUUS
EIINFRASCRIT PÁRROCO de fa mateíra,

~Ct'dei~ perpeflla~,en! a D~",-,-.,..dá,IY-<;

;:'':::t~II/:::l'ff:/;:/;::~~~"t;~:;
satis/el fa cantitat de __3'12 __ pies.
pcr lo quat se ti e.rpedci.r aqllesl TITOh
PERl?ETU lil/gllcnl l' adquiridor ti' oUser·
var (es eondicions cstobtcrtcs,

: s"OlillsL_,dc_;1uLJ_ dI' /9t.f.
¡ V?-h· .j, .f. el p'rr;.;"o. c.P
I ~~?ifulf','f.. !/,,.,", 'l{jn"" e:
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Vista general del fenomenal mas Sicarts de Santa Cristina d'Aro, propietat del
ric hisendat Manuel Sicarts -avui mas Sant Josep, patrimoni de la família Balletbá-
emplacat, aleshores, en els fertíls i bells camps de la Vall d'Aro, humitejats de frescor
pel riu Ridaura al seu pas pel paratge de les Mailloles. La seva construcció, neogótica
i atribuida a l'arquitecte Joan Martorell, data aproximadament de l'any 1882, en que
es construí el cos principal. Cinc anys després s'aíxecá, al seu costat, l'esvelta i severa
cap ella, de disseny consemblant, inaugurada amb solemne cerimónia el día 4 de de-
sembre de 1887. Per tant, la fotografía és posterior a aquesta data, dones s'observa
perfectament, a l'extrem dret de la masia, l'oratori ja acabat. A l'esquerra de l'edifici i
mig tapat pels branquinyols de la pineda, hom pot intuir un cos d'obra, probable-
ment el graner -avui ja desaparegut- i darrera d'ell, la torre i el molí originari de la
finca.

1 1
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Vista parcial de la cap ella del mas Sicarts, tal com avui es conserva. La seva
elegant construcció, amb sublims vitralls a les facanes principal i posterior, fou cons-
truida l'any 1887 pel mestre de cases guixolenc Joan Jorda, amb la col.laboració de
l'ebenista fuster Francesc Grimal i l'artesá serraller Josep Roquer, qui realitzá notables
treballs artístics, en particular la barana del cor i el reixat que separa l'accés principal
amb l'oratori.
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, r/W-·
Fotografía de les obres de construccíó del pon! de SaJenys al terrne munici ¿

de Santa Cristina, motivades per la concessió del ferrocarril de via estreta (750;;
entre Sant Feliu de Guíxols i Girona, atorgada pel Govern de Madrid en R.O. de 4
de maig de 1888. L'augment de l'exportació manufacturada de taps de suro, fins
aleshores transportat per rudimentaris carros de mercaderies, així com de les diligén-
cíes i correus de passatgers que comunicaven dues vegades a la setmana Barcelona,
Sant Feliu i diverses poblacions de !'interior amb greus entrebans i moltes hores de
viatge, originaren que ben aviat sortissin veus sol.licitant una via ferría (4). No en va,
les dades justificatives a tan capitost projecte anaven avalades per un transít de carre-
ga desmesuradament lent i pesat. Com exemple direm que durant el mes de maig de
1885, entraren i sortiren per la carretera de Girona de Sant Feliu en direcció a San-
ta Cristina o a la inversa, 2,423 carruatges, deis quals 1.067 eren de viatgers i
1.356 de mercaderies (5).

La fotografia, tirada entre 1890 i 1892 (data de !'inici de les obres del ferroca-
rril i llur inauguració), recull ja quasi finalitzat el pont de tres ares al pas per la riera
de Salenys. En la imatge, es pot apreciar les rudimentáríes técniques i eines de l'epo-
ca que exigia fer, als treballadors contractats, dures jornades d'onze hores amb un
sou de 2,50 pessetes diáries.

(4) En els viatges que es realitzaven a l'int~rior de la comarca, la tartana, solia anar tirada per quatre mules d'es-
tira, segons un escrit aparegut a Franca l'any 1891 i signat per M. H. Lyonnet, sota el titol " Viatge al país
deis taps». Cinc hores es trigava per anar des de Girona a Sant Feliu, amb sortida a les cinc del matí i arriba-
da a les deu; i tres hores de fatigós camí des de Sant Feliu a Palamós. Gaziel: «St. Feliu de la Costa Br.ava».

(5) Proyecto de ferro-carril económico de San Feliu de Guíxols al interior. 1877.
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Fotografia de l'estació de la Font Picant, probablement durant la inauguració
del restaurant de la companyia ferroviaria l'any 1895. La imatge recull, dones, aital
esdeveniment, mentre un comboi de retorn cap a Sant Feliu, format, generalment,
per una locomotora, dos furgons i vuit cotxes de la. i 2a. classe, resta aturat davant
de l'estació de Bell-lloc. Hom pot observar, a l'extrem esquerra de la fotografia, un
cobert amb pilars de ferro i teulada a dues aigües, on s'entaulen diversos comensals
sota la seva ombrada. El seu meravellós entorn, les seves famoses aigües «píccnr» i
«dolco», a pocs metres de l'estació-restaurant, la convertiren en un lloc privilegiat per
a excursionistes i amants de la natura. Aquesta estació és l'única que encara avui
conserva part de la seva funcionalitat inicial: el bonic i renovat Restaurant.

Inauguración ael ferrocarril ae San Feliu ae Guixols á Gerona

PRIMERO EN ESPAÑA DE 75 CENTÍMETROS
--_~ __ ~·~~~-~:;,~~,;~}~:5~~k~?·)

~
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¡D. JUAN CASAS Y D. ENRIQUE HERIZ!
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Vista de la masia de la família Vicens de Solius, avui convent de Santa Elena
de les religioses de Sant Josep, realitzada pel fotógraf J. Bertran el matí del 24 de
juny de 1894, diada de Sant Joan. El seu propietari, Joan Vicens i Puig, celebrava
cada any la seva onomástica amb una festa popular conjuntament amb el ve'inat de
Solius. A la fotografía podem veure, en primer terme, l'horta ufanosament cultivada i
regada amb abundant cabal d'aigua que brolla, com inesgotable cascada, de la paret
de pedra, just sota el molí, i es distribueix rápídament en canalitzacions de regadiu
cap a les rases de vianda a punt de collir. La pairalia, plena d'ínvítats i treballadors de
la hisenda, mostra l'elegantíssima edífícacíó i els seus annexos que la família Vicens
posseí fins ben entrat els anys vint del nostre segle. Al fans que la imatge, entre les
aspes del molí i la balconada de cinc ares, podem apreciar l'esvelt campanar de l'es-
glésia de Santa Agnés i rectoria de Solius.
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I ,

. SARDANAS balladas en 10 pati de la casa,;,payralde la familia Vicens,
ab motiu de la festivitat d·eSant Joan. .

Bailada de sardanes al pati de can Vicens de Solius, el mateix día de Sant Jo-
sep de 1894. La cobla sardanista és, inqüestionablement, la d'Esteve Garreta, succe-
sora de l'orquestra Vella de Sant Feliu, fundada per Feliu Palol abans de 1865, ja que
es distingeix perfectament el flaviolaire Josep Garreta, germa del llorejat compositor
guixolenc Juli Garreta i Arboix, i d'altres músics més. La fotografia palesa la gran
quantitat de gent aplegada al voltant de la improvisada rotllana sardanística que, sen-
se cap reserva, entrellacen llurs mans: criatures, homes i dones i, a manca d'aquestes
últimes, homes sois.
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Fotografia de la pedra basculant de Pedralta, extreta d'una serie de clixés de
vidres sobre vistes i paratges de Sant Feliu, realitzades entre els anys 1895 i 1897.
Aquesta roca granítica, de formes misterioses i amb certs aires de monument
prehístóríc -el jaciment de Plana Basarda li és proper- limitava, des de temps imme-
morial, les termenades entre els municipis de Sant Feliu i Santa Cristina d'Aro (6).

La imatge recull fidelment i des del costat menys fotografiat de la famosa pe-
dra, l'excursió realitzada per membres de la Creu Roja, uniformats de "rayadillo" a
semblanc;:ade l'uniforme emprat pels soldats a les campanyes de Filipines, Cuba i el
Ríf, i llurs amistats en confraternitzadora conversació, Coronant la pedra, i on avui

r- es troba emplac;:ada la creu deis excursionistes, podem apreciar un vailet que, mit-
janc;:antuna corda, ha trescat fins al punt més alt de l'enígmatica roca.

(6) Eduardo González Hurtebise ja fa referencia a la seva termenada en I'immillorable treball: "Bosquejo Histo-
rico de la Villa de San Feliu de Guíxols". 1905.
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Pedralta vista pel fotógraf Amadeu Mauri a comencaments del primer de ni
d'aquest segle i inclosa al llibre "Album fotográfico de San Fe/iu de Guíxol ".
Eduardo González Hurtebise, eminent investigador i historiador madrileny, que p
blícá l'any 1905 el"Bosquejo Histórico de la Villa de Sant Fe/iu de Guíxols" , des
criu l'emocíé que féu l'excursió a la recerca deis vestigis prehístórics de les nos
tres rades: "... yendo de la ermita de san Baldiri a Solius en dirección N.O.
e encuentra una interesantísima piedra granítica de 4 metros de alzada, en I

punto llamado Coll d'es Cep, de la Plana Basarda. Mucho daria que pensar ar-
queólogos e historiadores si fuera obra humana aquella figura que recue a el
arte egipcio. Pero se trata de un fenómeno natural debido a la descom osición
del granito. En la excursión, llena por cierto de emocionantes peri ecias, que
para examinarla efectué acompañado de varios amigos, aún pu . os ver no le-
'os de allí, el trozo desprendido que produjo la extraña faz"

Fotografia de Pedralta
realitzada I'estiu de
I'any 1930. El perso-
natge que posa da-
munt la pedra és el
cristinenc Joan Cama
Marcó.
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Fotografia feta a la Font Picant de Bell-lIoc, al terme municipal de Santa Cris-
tina, a fínals del segle passat o a comencaments d'aquest. La seva aigua, amb
abundancia d'anhídrid carbóníc, el qualli fa adquirir aquest gust remarcablement "pt-
cant", féu que molta gent de la nostra població i rodalies en fes ús com a terapia mi-
neromedicinal, sense oblidar la seva comercialització, conjuntament amb la de la
Font Picant de Panedes, a partir de I'any 1906. En aquesta imatge podem apreciar,
a I'extrem esquerra de la foto, els graons de baixada a la font, així com la passera al
mig del rec. La frondositat de l'actual pineda, a I'esplanada superior de la font, és en-
cara tendra malgrat que antany se celebressin berenades en aquest joliu paratge. Ja
I'any 1885, concretament el 13 de setembre, el setmanari "El Bajo Ampurdan" de
Sant Feliu redacta pels seus lectors aquesta notícia: "Deseando echar una cana al
aire unos cuantos jóvenes de nuestra buena sociedad se dirigieron anteayer a la
fuente Picante de Bell-lloch. Hubo música y según nos dicen, se han divertido de
lo lindo cuantos asistieron a aquella fiesta pastoril".

Fotografía del para!ge
de la Font Pican! de
Bell-lIoc duran! l'estiu
de 1930.
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EL POBLE DE SANTA CmSTINA D'ARO 1 LES SEVES IMATGES

Podríem dir que Santa Cristina d'Aro és una de les poblacions més privilegia-
des per la seva situació geografica, estrateqícament emplacada a la zona centre de la
Costa Brava. La seva férñl vall compren gairebé la totalitat de la capcalera de la Vall
d'Aro, arrecerada per un anfiteatre de vessants com el de les Gavarres, al nord, enfí-
lades agrestament tan bon punt es deixen els camps i la glorieta de can Llach, prop
a lliscar el Puig d'Arques, i al sud, amb la serra de Sant Grau o Puig de les Cadiretes
on se suavitza efímerament fíns arribar a les cales de Canyet, la Corcullada i la de
Vallpresona, puntes de llanca de l'amatent i única avantguarda del litoral cristinenc.

La seva arteria principal, no hi ha dubte, ha estat inqüestionablement aquest
bonhomiós riu que ens parteix la vall en dos sectors i que porta el nom de Ridaura, a
vegades menyspreuat per la ignorancia amb el qualificatiu de riera i que ens dol en el
nostre interior pié de supérbia. 1 és que el Ridaura es porta a les nostres venes. És
com una transmissió generacional deis éssers que hi han viscut i que encara hi viuen.
Potser, a hores d'ara, no sigui un riu gaire cabalós ni el que desitjaríem que fos per
subministrar i abastir les demandes necessáríes de la nostra vida quotidiana. Pero, en
tot cas, és el nostre i ens emplena de joia quan una estació anyal benefactora ens re-
gala aquest bé de Déu que es la pluja i fem al.lusió a la tempesta ja passada amb un
concloent: El Rídaura encara corre!

. Aquest terme municipal que ara tan bé coneixem, amb els seus quatre antics
termes i hístóríques parróquies -Bell-lloc, Romanyá de la Selva, Solius i Santa Cristi-
na-, pertanyien des de l'edat mitjana a la jurisdicció de la batllia reial de Castell d'Aro
i no es consolida com una sola població fíns l'any 1858 en que se segrega definitiva-
ment d'aquell municipi. L'hístóríca acta fou signada a la sala capitular del castell de la
Vall d'Aro el 20 d'abril, i es nomená a Josep Sala i Pere Dalmau, com a alcalde i ti-
nent d'alcalde respectivament, així com a Melcior Dalmau, Joan Geronés i Isidre Bar-
neda com a regidors del primer ajuntament independent de la vila de Santa Cristina
d'Aro.
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Poc després, concretament pel mes de juny d'aquell any, es constituí una co-
missió mixta entre els municipis de Santa Cristina i Llagostera per ter menar ambdós
districtes en el Sector de Solíus; posteriorment es féu el mateix amb Castell d'Aro
arran de la disputa de quatre cases i viutanta vessanes de conreu al sector del torrent
de Canyet, al pla de la Vall d'Aro i que, per manca d'aviniment, acaba als tribunals
que dictaminaren finalment, l'any 1865, a favor de les dues poblacions veines.

F. 1.. Fotografia realitzada abans de I'any 1963, data de la construcció de la urbanització Golf Costa Brava. Al centre de la imatge hom
pot comprovar la masia original de can Croses convertida avui en "Club House" de l'entitat. A l'extrem esquerra s'observa el desapare-
gut mas de ( .•" Vilá.
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F. 2 i F. 3.- Aquestes dues fotografies mostren les palanques instal.lades al riu Ridaura pel mes de setembre de 1880. Aquest servei pú-
blic creuava el riu per a ús exclusiu deis vianants; aixi els carruatges de passatgers i mercaderies havien de salvar el seu curs per les vo-
res i marges i travessar-lo en el punt menys perillós del riu. Aquesta millora de les passarel.les de la vila fou possible gracies a l'interés
mostrat pel diligent diputat provincial Sr. Franquesa, qui va facilitar i agilita tots els tramíts per a la seva col.locació. Diverses vegades,
peró, aquestes palanques sofriren els estralls de les fortes riuades i, en més d'una ocasió, va ésser arrossegades fins a la desembocadura
del Ridaura com l'avinguda del mes de gener de l'any 1903.
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F. 4.- Aparentment inofensiu en aquesta fotografia, el Ridaura ha estat sovint un riu perillós en época de pluges i ha causat importants
destrosses als conreus ve"inalsi costaners al seu curs, així com a diversos ponts d'obra de fabrica com els de Solius, pla de Santa Cristi-
na i Castell d'Aro. El setmanari guixolenc "El Eco Guixolense" del 20 d'abríl de 1884, informava als seus lectors de les abundants plu-
ges caigudes en el sector del pla de la Vall d'Aro: "Con las abundantes Ilvvias de esta semana han crecido bastante los torrentes de
las vecinas montañas habiendo aumentado también el cauce de aguas del Ridaura, según nos comunican".
Aquell mateix any, pel mes de novembre caigueren sobre tota la comarca forts aiguats, qualificats per la premsa de torrencials i que
ocasionaren serioses pérdues a la majoria d'hortes de la plana, a més de provocar despreniments de terres a les margenades del Rídau-
ra. Així, el també setmanari guixolenc "El Bajo Ampurdan" dictaminava: "A causa de la gruesa avenida el Ridaura estuvimos 24 ho-
ras incomunicados con el resto del mundo. Y pensar que el puente sobre el mismo, en la carretera provincial, consta como ter-
minado".
F. 5.- lmatge esganyívola del riu Ridaura, eixut en época estival a comencaments de segle, al seu pas pel paratge deis Balears. Antany,
els seus recursos naturals solien omplir els cabassos de vimet deis amants de la pesca en xarxa -"en enfiles" que era com es coneixia
aquest peculiar art- amb barbs frescos i anguiles de sorral que, amarats per les seves pures i cristal.lines aigües nascudes al bassal de
l'ermita de Sant Baldiri, lliscaven el fons del riu fins arribar a la desembocadura del Ridaura, just a la platja de Castell d'Aro.

2~
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LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PONT SOBRE EL RIDAURA L'ANY 1914

La construcció l'any 1914 del nou pont d'obra sobre el Rídaura, solventa la
deficitaria comunicació per carretera entre Santa Cristina i la ciutat de Sant Feliu,
punt clau, aleshores, de l'economia rural del vemat cristinenc que acudia regularment
a vendre els seus productes agrícoles al mercat guixolenc.

Ja l'any 1880 s'havía denunciat, des de la premsa guixolenca, el mal estat del
camí que anava "... desde la cuesta d'en Pi al inmediato pueblo de la Teulera y
que muy pronto se veran los viajeros obligados a tener que ir a pie sinó quieren
sufrir las consecuencias de un vuelco".

Pel mes de juny de 1906, l'ajuntament cristinenc va prendre, per unanimitat
deis reunits, l'acord de dirigir-se a la diputació provincial perqué instés al excel.lentís-
sim senyor ministre d'obres públiques de la urgent construcció del pont del Rídaura:
"... en vista de los graves perjuicios que el rio ocasiona en sus avenidas en tiem-
pos pluviales, en el paso de la carretera provincial que de Gerona conduce a la
ciudad de Sant Feliu Guíxols, a los vehículos y personas que en él transitan".

Sembla ésser, pero, que malgrat les gestions realitzades i les comunicacions di-
rigides, un any després, al cap d'obres públiques de la província de Girona, el pont
encara es demora alguns anys més. Les inundacions sofertes pel desbordament del
Rídaura el mes de novembre de 1908, amb greus danys pels conreus de la vall, deci-
diren a l'ajuntament de contractar els serveis de Juan Marcial, representant a Corts
perqué "... recabe de los poderes públicos del Estado o provinciales, los recursos
necesarios para reparar los daños que las referidas inundaciones han ocasionado
en este término".

Les gestions endegades pel diputat Marcial, fructificaren mig any després en
íncloure's Santa Cristina com una de les poblacions damnífícades de la comarca.
L'admínístracíó rebé un xec pel valor de 441'15 pessetes de la "Comissión de Auxi-
lios del Bajo Ampurdan" i prengué l'acord d'invertir urgentment aquesta quantitat
en obres públiques de carácter municipal.

Les obres del pont del Rídaura comencaren a bon ritme gracies a la diligencia
del diputat a Corts pel districte de la Bisbal, el republica i lliberal Salvador Albert i
Pey, home de gran estima a la població car, anys abans, havia gestionat obres d'ím-
prescindible necessitat per a Santa Cristina, com la reparació de la carretera de Giro-
na a Sant Feliu, en els punts quílometrics del 21 al 34 (octubre 1911), o la subvenció
de quatre mil pessetes concedides per la "Jefatura de Obras Públicas", destinades a
combatre els efectes catastrófícs de la plaga de cuques que devastaren gran part deis
boscos de la nostra comarca (gener 1913).
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La construcció de l'esmentat pont, que dura per cert alguns anys, fou l'esdeve-
niment més important per al veinat de Santa Cristina. Tothom encara recordava l'aí-
llament forcós causat, anys abans, pels diferents desbordaments del Ridaura.

A comencaments del mes de maig de 1914 i prop a concloure les obres de fa-
brica del pont, les passeres de fusta que fins aleshores havien servit com a platafor-
ma per salvar el Ridaura, foren arranjades i traslladades al pas del barri del Vilar, on
avui hi ha l'accés a la urbanització Golf Costa Brava. Així, el diumenge 24 de maig el
poble cristinenc testimonia el seu agraíment, envers el diputat Albert, amb un emotiu
i multitudinari homenatge per les importantíssimes gestions en benefici del districte
municipal i en particular per la "grandiosa obra del puente sobre el Ridaura".

A la fotografia, dones, podem veure el dia de la seva inauguració. La gent visi-
blement endiumenjada travessa, per primera vegada, el desitjat pont. El primer rest
de cases que hom pot observar, són les cases de can Quer del carrer Corriere. Darre-
ra seu i més cap a la dreta, podem apreciar les arcades del mas Rosés i dominant la
vall, com si d'un castell medieval es tractés, al cim del Puíc deis Barracons, la casa i
torreó de Can Dilla. A l'esquerra de la fotografia i encerclat per una círcumferencia,
podem veure l'autor principal d'aquesta obra: el benvolgut diputat Salvador Albert i
Pey.

Després de l'efemerides de la inauguració del pont de Rídaura, vingueren
temps molt dificils en iniciar-se els esdeveniments polítics i militars que conduiren a
les principals potencies econ6miques del món a la guerra del 1914-18. L'arribada a
la ciutat de Sant Feliu de Guíxols de la la. i 2a. companyia del segon batalló del regi-
ment d'Asía, per garantir la total seguretat deis interessos estrangers a la zona -no
oblidem que a la població ganxona diverses fabriques de suro eren propietat d'em-
preses alemanyes o autríaques, com la Greiner, Bender, Miller, Heller, etc.- així com
per salvaguardar la zona marítima del nostre litoral, soleada diaríarnent per naus

Santa Criatína d' Aro
Pont sobre '1 Ridaura quina. construccíó ~s deu a les

gestíons del Diputat Sr. Albert.

F. 6.- Fotografia de la inauguració del pont sobre el Ridaura al pla de Santa Cristina, pel mes de maig de 1914. La seva construcció,
gestionada admirablement pel diputat Salvador Albert, vingué a esmenar la deficient comunicació viaria entre la nostra t> i la ciutat de
Sant Feliu de Guíxols.
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F. 7.- Fotogralia realitzada el diumen 14 d maig de 1914, amb motiu de l'homenatge realitzat al diputat Salvador Albert, en la ínau-
guració del pont sobre el Rídaura. Ha apreciar la gentada que s'apleqá al carrer Teulera per testimoniar, aixi, lIur reconeixement
públic envers el benernérit diputa!. La facana que hom pot veure a la dreta de la imatge, és l'antic frontis lateral de l'actual restaurant
can Barnés, al comencament del carrer Pau Casals.

franceses i brítániques procedents de les colónies del nord d'Afríca, donaren certs ai-
res bel.lieosos a l'entorn de la nostra vallo

El curs del Ridaura i la seva desembocadura es convertiren, de la nit al dia, en
una zona inexcusable per a realitzar practiques de tir, maniobrabilitats de precisió i
correcció a toes de cornetes i tarnbors; moments que aprofitaven nombrosos cristi-
nenes per enaltir o justificar l'un o l'altre bandol bel.ligerant.

La greu crisi soferta arreu d'Europa provoca situacions límit, tant a les nacions
embrancades en aquesta pieabaralla sangnant com a d'altres que s'havien autodecla-
rat neutrals, pero que necessitaven exportar els seus productes nacionals cap als in-
drets en conflicte. Aíxí, productes basics i de primera necessitat quotidianes exterio-
ritzaren importants alces en els preus deis indefensos ciutadans, el que provoca un
panic indescriptible a tots els pobles de la vallo

Essent conscient, dones, d'aquesta difícil situació, l'alcalde Jaume Noguera
convoca pel mes d'agost d'aquell mateix any una sessió d'urgencía per evitar l'encari-
ment deis aliments a Santa Cristina i així harmonitzar els interessos partieulars deis
venedors de comestibles, fleques, revenedors de pa i carnissers. Aquesta mesura cau-
telar fou recolzada unanimament pels comerciants cristinencs sempre i quan les
materíes básiques no augmentessin ostensiblement. En aquells moments i segons co-
municaren a l'autoritat municipal Ramon Basart i Enrie Dillet flequers de la vila, les
existencies de farina al poble es comptabilitzaven per tan sois vuit o deu dies.

L'escenari bel.lic deis enfrontaments navals entre les potencies estrangeres
arriba, fins i tot, a localitzar-se davant les costes de Canyet i Vallpresona durant el
mes d'abril de 1916. A les tres de la tarda i a una distancia de catorze milles náutí-
ques del litoral cristinenc, un submarí austríac -l'arma més famosa d'aquella guerra-
eixí del mar com un fantasma i hostilitza a tres creuers anglesos, amb llurs perillosos
torpedes, i s'entabla un combat que obliga als britanícs a llanear vuitanta cano nades
d'cnsordídores explosions sobre la superfície del mar.
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F. 8.- Fotoqraíía realitzada pel mes de febrer de l'any 1960, poc després que una imponen! riuada s'endugues el vell pon! del Ridaura
inaugura! el 1914.

lA PlA~A DE SANTA CmSTINA: EL COR DEL POBLE

Situada al bell mig de la vila, a l'esquerra del carrer Teulera en direcció a Giro-
na, l'actual placa designada amb el nom de mossén Baldiri Reixac, en honor al pre-
vere i gran pedagog catala nascut a Bell-lloc l'any 1703, constitueix el nucli social i
cultural del poble. Curullada de vells i distingits castanyers d'índíes, en dies de forta
xafogor, invita generosament a seure's sota l'atape'it i verdosenc fresquívol de les se-
ves fulles.

Antany, pero, aquest elegant espai de colors sorrencs i ocres, confrontada-
ment als gens agraciats edificis que l'envolten, no era res més que un terreny peute-
rrós obert a camps de conreu que gairebé res els feia distingir els uns deIs altres.

Fou a comencaments de l'any 1867 quan els hisendats Feliciá Aymerich, Jau-
me Roca i Concepció Dausa, vídua Bousarenys, adquiriren de Josep Teixidor Massa,
veí de Girona, una porció de terra conreada de mitja vessana poc més o menys (uns
1.090 m2 aproximadament) per destinar-la "... a ensanchar la plaza pública llama-
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da de la Teulera y para edificar un edificio para escuelas públicas". La compra es
féu efectiva immediatament pels tres conciutadans benefadors i s'enreqístra la co-
rresponent escriptura l'any 1872, davant el notari gironí Josep Canadell: "En aten-
ción al pueblo de Santa Cristina, de su libre y espontánea voluntad destinan per-
petuament el pedazo de tierra de media vessana sobre deslindada que han ad-
quirido para ensanchar la plaza pública i levantar una casa escuela para niñas".

Gracíes a aquesta encomiable donació, la placa de la Teulera, com aleshores
s'anomenava per estar situada al bell mig del barri de la Teulera, es pagué escairar i
prengué forma aproximada, poc més o menys, de la que avui nosaltres coneixem.

Un any després i aprofitant la nova adquisició del terreny, es nomena una co-
missió municipal per trasplantar els arbres existents i així distribuir-los en noves file-
res d'acord amb el nou projecte aprovat, círcumstáncía que es duria a terme pel mes
de febrer de 1873.

Vuit anys després, a la sessió municipal del10-V-1881, s'aprova l'import de la
compra de 20 arbres per plantar a la placa de la Teulera i que foren subministrats
per Ramon Vidal, a raó de tres rals la unitat i amb un import total de quinze pesse-
tes. Sembla ésser, dones, que el trasplantament deIs arbres, realitzat l'any 1873, no
dona els resultats desitjats, i malgrat que en els Manuals d'Acords de I'Ajuntament
se'n fa referencia, no s'esmcnta quin tipus de plantes s'hí van plantar.

11:-, ",'_..
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F. 9.' Fotografia de J'escola de nenes de "ca la Costurera» emplacada on avuí hi ha l'ediííci Teulera. A la planta baixa hí vivía la mestra,
mentre que a la planta del primer pis es donaven les classes d'educació social i costura, ensinistrada aquesta última per Victória Pomar i
Uavía, avía de Joan Cama i Marcó.
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F 10.- Cópia parcial del planol fet pels agrimensors i perits Miquel Pomarola i Ramon Homs, el dia 10 d'aqost de 1879, de la finca
propietat de Josep M. de Barraquer i de Puig. Hom pot observar perfectament l'aliniació de la placa de la Teulera, just per davant del
camí -evuí carrer- de Camp Bach i que no prendria la seva fisonornia actual fins després de la construcció de l'Ajuntament, l'any
1954. El carrer de la Teulera, generosament eixemplat com carretera comarcal, esta format per diferents propietats des del camp d'en
Bach fins al mas Calvet -transforrnat actualment en un rnodern restaurant- que encara avui conserven, tot i les indispensables restaura-
cions obrades, la fisonomia deis habitacles d'antany. A l'esquerra d'aquest fragment, podem veure el rec nou, conegut posteriorment
com el rec del [orn i que ara és el carrer Doctor Reming,

FESTES 1 REPRESENTACIONS POPULARS
A lA PIA~A DE lA TEULERA

Malgrat l'important distancia deis diversos barris períferics que formen el poble
de Santa Cristina, fou la Teulera el més dinámic de tot aquest districte i concreta-
ment en la seva placa se celebraren els actes més populars i que congregaren arnés
convilatans d'aquesta poblacíó.

Una d'aquestes celebracions fou la tradicional festa de l'arbre, de la qual en
trobem informació al setmanari "El Eco Guixolense" del mes de maig de 1884. Se-
gons l'esmentat diari, el costum tradicional del poble era de reunir-se a la placa la nit
anterior a la festa els fadrins de la vila per anar, per diferents camins de bosc, a apro-
piar-se del pí més formós deIs voltants, bur\ant cautelosament la férria vigilancia deIs
propietaris deIs terrenys. Posterioment, l'arbre era plantat al bell mig de la placa de
la Teulera després d'haver-lo cobert amb vistoses guimaldes i flors silvestres. Al seu
voltant es ballaven les millors sardanes fins al dia de la Festa Major, en que es venia
en pública subhasta i el seu benefici era destinat per organitzar una xamosa i entra-
nyable berenada. D'acord amb aquesta llegenda, les noies de la població atribuíen a
l'esmentat arbre diverses virtuts relacionades amb el matrimoni i que eren el desi-
derátum per a la majoria d'elles,

Aquell any de 1884, fou l'orquestra guixolenca del Sr, Garreta qui amenitzá la
festa de l'arbre, primerament amb una missa a tres veus a l'església parroquial i pos-
teriorment executá una divertida sessió de bailables al saló de ball i a la placa pública
del poble fíns a altes hores de la nit.

Un any després, concretament el 17 de maig de 1885, es representa a la ma-
teixa placa i per afeccionats cristinencs, el famós ball d'en Serrallonga, amb profució
de personatges: bandolers, traginers i brivalla. El ball solia disposar-se en mitja rodo-
na i al mig la banda de música que, a toe de timbales i cometí, anunciava la seva
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F. 11.- Fotografía de l'orquestra gui-
xolenca d'Esteve Garreta l'any 1872.
Aquesta agrupació musical amenítzá
durant molts anys les festivitats del
poble cristinenc.
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obertura. Aquest ball ha arribat a les nostres mans gracies a la informació escrita,
amb copiositat de detalls, pel cristinenc Gerónim Sala i Agustí, avantpassat d'Ángel
Sala i Costa qui ha preservat aquest quadern fins als nostres dies. En ell es detalla
"I'allistament¡¡ de la funció, personatges, versos, armes, etc., del -Bal! de D. Juan
Serrallonga, junt ab la sua esposa, lo seu fUI y los bandolers; posats del modo
que estaban en la plaza». Aíxi els actors, de cognoms antics cristinencs, donaven vi-
da al famós bandoler Joan Sala i Ferrer, alíes Serrallonga, nascut a Viladrau en plena
boscúria de les Guilleries i que capitaneja l'última gran partida deis defensors de la
causa Nyerra. En Pere Barceló i Sagué feia de Serrallonga, el qual acostumava a ser
un deis mossos més ben plantats del poble. Na Joana era representada per Jaume
Quer i Tarré, aleshores encara el personatge femení solia ésser interpretat per ho-
mes, extremadament abillats i guarnits, que imitaven els moviments sensuals de les
fémínes. 1, el fill de la Joana, fou en Josep Rigau i Olivés.

La llista deis bandolers, traginers i brivalla, és plena de cognoms coneguts cris-
tinencs com Albertí, Roig, Bartés, Geronés, Pijuan, Miret, Pou, Morató, Dausa, Cos-
ta, Formatger, Gafarot, Llambí, Rosés, Darder, Noguera, Funoses, Cama, Sala,
Oller, Balmaña, Bosch, Sais, Vicens, Quintana, Castelló, Aymerich, Llénas, etc.

L'esmentat quadern, ens detalla rigorosament la "Explicació del modo per
celebrar aquest bal!». Així, diu: «Capito! 1 r. Al dia de la funció de aquest ball, lo
primer ques fá es [er la emboscada, la cuadrilla deu Serrallonga en una part, y
una altra part, sembá la cuadrilla de na Juana. An Serrallonga crida a la Juana,
enseguida los bandolers deu Serrallonga ab los bandolers de la Juana, escopeta-
des ab laira. (Aixó dura un petit moment). Capital 2n. Cuan han plegat al foch,
la música ja los espera y ajúerats s'emban a la plasa, ab la música tocan una
marxa. Cuan arriban a la plasa, ja cada hu si queda a son puesto. Capital 3º.
cuan ja cada hu, esta colocat á son puesto, surt lo fUI de la Juana, á donar un
discurso Capitoí ü". Lo fill de la Juana ha donat son discurs já surt an Serrallon-
ga, á doná tambe son discurso Capital 5º. Despues que an Serrallonga ha donat
ja son discurs, se fá ball de Juana, y en seguida ball de Bandolers, depues co-
meneo el 1º bandolé, á doná son vers, y anat continuan hasta que se hayia do-
nat lo devó. Capitol 6º. Cuan se hauran donat los dos versos primés, se han de
tornar bailar, ball de Juana y Bandolers. Cuan se será en el 20, se ha de tornar
bailar, ball de Juana y Bandolers, sen en el 30 lo mateix, pero en el 40 no se ha
de bailar perque já se baila a la seva dama. Capital 7º. La sardana sera bailada,



F. 12.- Fotografia del passeig i placa
de Mossén Baldiri Reixac, un cop
enllestides les obres d'urbanització
per allá els anys cinquanta. La Iínia
d'arbres plantada a I'esquerra, co-
rrespon a l'emplacament de I'actual
edífící Burch. Al fons hom pot apre-
ciar els vells plátans de la carretera
provincial.
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lo ball será duncionat, los musichs tocan una marxa, los Bandolers als acompa-
ñaran a una sola o bé ab una altra part, y aixó tot es fará pel ball y el seu bon
funcionamen r».

El discurs, que té més de cent estrofes versades, comencava amb l'arenga del
fill de la Joana al bell mig de la placa cristinenca: -Deu los guart senyorsla Valtlles
y á Regidors, / y á tots los de la cuadrilla, / ya mí el primer de tots. / A buy se ha
trattat, /de ferne un ball / de una alegria / an Serrallonga per cap / y na Juana
per guia)). A tot aíxó, s'avencava en Serrallonga amb capell de plomes, sabre a la má
idos pedrenyals a la cintura i en veu de tro recitava: «En temps de ma juventut, /
era temps de gallardia, / vivia jo tranquilo casat, / ab aquesta famosa pubilla, / te-
nianc cuatre heretats, / los dos descansats viviem, / [ins; tenia dos criats, / que a
taula nos seruron». 1, així, continuava la parodia de la vida d'aquell bandoler del segle
XVII, nascut al poble de Viladrau l'any 1594, i de la qualla llegenda s'ha confós no-
tablement amb la veritable historia.

A la placa pública de la Teulera es representaren, durant molts anys, diverses
escenificacions teatrals. Aíxí, l'eminent guixolenc Agustí Calvet «Gaziel», en el seu llí-
bre «Sant Feltu de la Costa Braoo», explica haver vist, d'infantó, vers 1892, el ball
de «La Gitana» , el més antic de tots els balls de Carnestoltes «... a I'esplanada que
avui és la pleca de l'Ajuntamenk
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lA FESTA MAJOR
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Dífícilment, avui, podem comprendre el significat que produia als ciutadans
del poble l'arribada de la Festa Major. Mancats durant gairebé tot un any d'esdeveni-
ments de diversió -en l'activitat diaria del poble, no podien gaudir deis avantatges de
viure en una ciutat com Sant Feliu, on les activitats festives i culturals estaven, a fí-
nals de segle, a l'ordre del día- la Festa Major omplia de goig i satisfacció a tots els
convilatans cristinencs.

Com a totes les poblacions, dies abans, la neteja a fons de les cases era la má-
xima preocupació de les mestresses de casa, mentre esperaven el retrobament deis
familiars llunyans que, motivats per aquestes dates, es reunien a l'entorn de la festiva
taula per afer mar bonhomiosos vincles d'amistat.

Les activitats de la Festa Major, com és de suposar, es realitzaven a la placa de
la Teulera. L'any 1887, s'aixecá a la placa un magnífic envelat, tensat com una vela
amb infinitat de cardes i cimejat per diverses banderes al vent, i a dins, el ball fou
amenitzat per l'orquestra vella de la Bisbal. Les indispensables sardanes foren inter-
pretades, també a la placa de la barriada, per la cabla calongina La Principal de Ca-
longe.

Una de les Festes Majors més espectaculars de la vila s'escaigué l'any 1918 en
que es muntaren dos espectaculars envelats: el del "Centro Popular Recreativo",
també conegut pel deis joves, amb la cobla-orquestra Peralada els dies 24 i 25 de ju-
liol i l'orquestra de Palamós el dia 26; per la seva part, l'agrupació deis ((Magres»,
menys sumptuosos, contractaren ball pels dos dies principals. El cronista local del
setmanari guixolenc ((L 'Avi Muné» recomanava als seus lectors el lloc on es podrien
divertir més i millar: eNoscútres que coneixem sobradament a tots, recomanem a
qui tingui ulls de poli que vagin afer companyia als «mcgres», que baix paraula
d'honor els hi garantim que no els hi clavaran cap trepitxada, ni seran molestats
per ningú. Qui vulgui patir de calor i rebre forces espentes i trepitxades té d'anar
amb els del "Recreativo", encara que estiguin les obres en contradició de les pa-
raules. Nosaltres que només som una colla de babaus i ens agrada bailar molt
estrets i ben arramblats els hi anirem afer companyia, i, sobre tot, per veure en
que consistiran els regals que cada nit s'hi [are".

El cert fou que el "Recreativo" llanca la casa per la fínestra en uns balls molt
divertits i que acapararen tota la gentada, les noies més encisadores i naturalment,
tota la joventut. Per contra els ((Magres», segons el comentarista ((... no podien estar
més amples, ni podien estar més tristes».

Val a dir, pero, que malgrat ésser la placa l'eix vertebral de la iniciativa social i
cultural del poble, esdevenia durant tot l'any un indret descuidat i brut fora de les fes-
tes assenyalades o d'alguna puntual representació. Així, pel mes de febrer de 1904,
la corporació municipal va rebre diverses queixes deis veins sobre aquest indecent
terreny: "... por el embarazo de maderas, cañas, etc .. así como de apacentar cer-
dos en la plaza pública del vecindario de la Teulera cuyo ganado forma hoyos, lo
que no se puede tolerar en una plaza pública". Sis anys després, pel mes de juliol
de 1910, es torna a demanar a I'Ajuntament que prohibís als captaires de romandre
a la placa, no tan sois per la gran quantitat d'escombraries que allí es llancaven, sinó
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a l'objecte d'evitar que s'apropiessin de la vianda, llenya i palla del seu voltant. Fins i
tot, durant els mesos de tardor de 1903, la placa de la Teulera fou escenari d'una ba-
ralla entre dos subjectes, Jaume Massa i Josep Ferrer que arribaren a disparar-se
cinc trets d'escopeta, que per sort, ni feren blanc entre sí, ni feriren ningú que passa-
va per allí.

PIA~A MOSSEN BALDIRI REIXAC

En iniciar-se l'any 1923, I'Associació Protectora de I'Ensenyanc;:a en Catalá, va
projectar d'homenatjar l'excels pedagog i eminent mestre, mossen Baldiri Reixac i
Carbó, qui publica l'any 1749 elllibre «lnstruccions per I'ensenyanca de rninyons»,
primera manifestació a Catalunya deis nous sistemes pedagóqics i que tingué gran
repercussió. Com tothom sap, o deuria saber, Baldiri Reixac va néixer a Bell-lloc d'A-
ro el mes de gener de 1703, i per espai de cinquanta anys fou prevere i rector de la
parroquia de Sant Martí d'Ollers, on hi morí l'any 1781.

En tenir-ne notícia el consistori cristinenc, pregué l'acord d'adherír-se a l'acte a
la sessió del 14-1-1923: ''Además se estudiará la forma en que mejor pueda hon-
rarse a tan ilustre pedagogo, no solamente porque con sus trabajos y méritos a
ello se haya hecho acreedor sinó también por ser oriundo de este districto muni-
cipal en donde no pueden ni deben quedar postergados los honores que se tribu-
tan a tan proclaro ingenio". 1,a la sessió del ll-I1I-1923, esdoná el nom de Placa
Mossen Baldiri Reixac, "... a la plaza hoy conocida por de la Taulera".

Una setmana després, l'Ajuntament acordá de realitzar una suscripció popular
per encarregar la construcció d'una artística lapida que es col.loca en un edíficí de la
placa, concretament on avui hi ha l'oficina de correus. El dia 30 de juny se celebra a
Girona l'homenatge previst pel Comité Organitzador de I'Associació i 1'1de juliol es
féu el mateix a la població de Sant Martí d'Ollers. Així mateix, la propia associació i
en representació de la Federació de Mestres de Catalunya, col.loca el dia 22 de ju-
liol, a la tarda, una altra lapida commemorativa a la casa de Bell-lloc on nasqué l'ín-
signe pedagogo

F. 13.- Lapida commemorativa de
l'homenatge realitzat a \'insigne pe-
dagog cristinenc l'any 1923.
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F. 14 i F. 15.- Fotografies de I'any 1924 (7)que recullen I'activitat política del diputat Iliberal Salvador Albert i Pey a Santa Cristina d'A-
ro. Alcat damunt un cadafal, el diputa! Albert -i a la segona fotografia mossen Josep Puig i Vilaseca- es dirigeix amb fogosa paraula als
embadalils cristinencs que, penó en má, reberen a tan distingida personalitat al bell mig de la placa Baldiri Reixac. A la imatge podem
observar la línia de cases que avui formen el carrer de la Teulera i que, aleshores, se'n deia el «correr de Gírono» (aprovació feta a la
sessió de ll-IlI-1923 i corregida pel nom del carrer de la Teulera el 15-Il-1930).
La primera construcció que hom pot veure, a la dreta de la fotografia, i que s'uneix a la segona edificació mítjancant un porxo cobert,
servia per a pas de carros i vianants per anar al camp d'en Bach. D'aquí, dones, el nom del carrer actual un cop el cobert i els seus can-
cells desaparegueren allá pels anys 1947-50 i donaren pas definitivament a I'obertura de la Travessia de Camp Bach.
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F. 15.- Fotografia del dinar ofert en honor del diputat Salvador Albert -presumiblement a la sala de can Saleta- el mateix dia d'haver
realitzat el míting a la placa pública del barri de la Teulera. A la taula d'honor encapcelada, a la dreta, pel prestigiós polític empordanés
Salvador Albert (1), hom pot reconéíxer, malgrat la data llunyana de la fotografia, el rector de la parroquia de Santa Cristina, mossen
Josep Puig i Vilaseca (2), arribat a la població el 14 de febrer de 1912. També podem identificar el mestre de l'escola de nois Ramon
Cluet (3), el senyor Provensal "Planel1es» (4), Martí Pla (5), Agustí Sala "el [errer» (6), Joan Marcó (7), Sr. Pijuan (8), Josepa March (9),
Sr. Massa (10), Gertrudis Gelats (11), Carmen Provensal (12), Paco Sala (13), Ángel Sala "I'avi Saleta» (14), i el Sr. Noguera (15) .
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CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE lA CASA DE lA VIlA
A lA PlA~A MOSSEN BALDIRI REIXAC

El que avui és l'edifici de la Casa de Cultura i Biblioteca, a l'avinguda de l'esglé-
sia, prop de la playa del Pedró, fou el primer ediííci on s'ínstal.la I'Ajuntament un cop
el poble de Santa Cristina d'Aro s'hagué segregat del municipi de Castel! d'Aro,

L'any 1857, el consistori local necessita acondicionar un edifici existent, situat
al barri de l'església, per situar-hi les dependéncíes administratives municipals. Com
que no es disposava del pressupost adient, I'Ajuntament recorregué a contribuents
particulars que, en carácter de reintegrament del fons municipal o bé d'arbitrís a re-
tornar en tres terminis anuals, ajudaren al novel! consistori local a reformar aquel!
edifící público Diversos ciutadans, dones, contribu"iren amb quantitats importants per
aquella epoca. Així, Josep Sala i Salomó aporta 26 duros; Josep Sala, 22; Rafael
Aulet, 17; Vícenc Auladel! i Josep Vicens, 16; Salvador Casas i Tomas Cama, 12;
Pere Creixel! i Joan Pla, 8; Joan Roca, 7; Pe re Bousarenys, Miquel Aymerich,
Tomas Ribas i Cristina Carbó, 6 duros i 16 rals, i Pere Maynar, 3 duros.

F. 16.- Edifici de l'antic Ajunta-
ment i escala de nens de la vila de
Santa Cristina d'Aro en el mo-
ment de la reforma realitzada l'any
1980 per instal.lar-hí la Casa de
Cultura i Biblioteca Pública de la
vila.



F. 17. - Reconeixement públic de
I'administració cristinenca envers
Jaume Noguera i Rosés per haver
sufragat les despeses de l'acondí-
cionament de la sala de sessions
de la Casa consistoriall'any 1877
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La distribució d'aquest edifici estava dividit en dos usos: a la seva planta baixa,
J'escola de nens i el despatx pel professor; i a la planta de sobre, una part per a J'ad-
ministració local i una altra per a l'habitació i J'habitacle del mestre.

Sembla ésser, que l'edífíci no queda en les condicions íínals que hom havia
pensat. Aíxi, J'any 1877, J'Ajuntament presidit pel batlle Joan Vicens i Puig, va rebre
de Jaume Noguera i Rosés -un india que féu fortuna a J'Havana i que feia pocs dies
que havia retornat al seu poble natal- el generós oferiment de sufragar la meitat del
cost de les obres de la restauració del saló de sessions de la Casa Consistorial. Mal-
grat aquesta magnánima proposta, a la sessió del 19-VI-1877 J'Ajuntament en ple
ho refusa tot addumt que "... el Cabildo municipal no puede en manera alguna
aceptarla por carecer de recursos para sufragar la mitad de las obras, y no ser
posible incluir el importe del presupuesto municipal por las muchas e insoporta-
bles contribuciones que pesan sobre estos pobres y laboriosos vecinos".

No obstant aquesta negativa municipal, J'afany del senyor Noguera, conegut
per tots els cristinencs com «en Noguera de l'Hauano», no defallí i pocs dies després
expressá el desig de costejar totes les obres de reforma a la sala de sessions en
carácter de cessió i sense cap dret de restitució. Aixi, a la sessió del 26-VI-1877, J'A-
juntament accedí a la seva petició i elogia tan bonhomiós acte. Acordá que un cop
fossin enllestides les obres es fixés una inscripció, amb marc de luxe, que digués el
següent: "EI Ayuntamiento de Santa Cristina de Aro tributa este acto de gracias
al Sr. Jaime Noguera y Roses, por el generoso donativo para la renovación y de-
coración del salón constitucional. Verificado en 1877. Y la firma de todos los se-
ñores del Ayuntamiento al pie de dicha inscripción, incluso la del secretario y se-
llado del municipio".

L'antic edífící municipal, va funcionar com a Ajuntament de la vila fins ben
acabada la guerra civil espanyola. Aleshores, s'habílítá durant alguns anys (1939-
54?), part de la planta baixa de J'habitacle de "cal Cisteller", conegut també com a
ca J'Amagat del carrer Comerc, on antigament hi hagué la carnisseria més vella del
poble, «con Llatzeres», allá pels anys 1906 i on no fa molts anys s'emplaca la peixa-
teria d'en Noguera.

.i7
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F. 18.- Fotografia de !'interior de
l'edifící de I'Ajuntament (al primer
pis) i del col.legi de nens (planta
baixa) en el moment de procedir a
I'enderrocament de la volta que
servia de forjat a la planta supe-
rior.

A comenc;aments de I'any 1948 es féu ferm el propósit, per part de l'Ajunta-
ment, de construir un edificí per a Casa Consistorial, una altre per a escoles i una se-
rie d'habitacIes per a I'ús excIusiu deIs mestres de la població i del seu secretari muni-
cipal. L'acord es prengué a la sessió del 15-III-1948 i es demana un informe a l'ar-
quitecte del "Ministerio de Educación" perqué aconseIlés el Iloc més adient per a la
seva situació.

L'informe emes per I'arquitecte Sr. Díaz, recomaná agrupar els habitacIes deIs
mestres i les dependencies municipals en un sol edífící, i sítuá el Iloc més idoni per a
la dinámica de I'administració a la "plaza pública de la Taulera", on en aqueIls mo-
ments hi havia censats en el seu barri 250 persones, en el Iloc més assoleIlat de la
població, al peu de I'església i on hí havien censats 175 habitants.

Inicialment, I'edifici de la Casa de la vila havia d'emplac;ar-se en el Iloc que avui
ocupa l'ediíící Burch peró, per raons de proximitat a la carretera provincial, calgué
situar-lo a la part nord de la placa, donant la seva facana principal al carrer Teulera.

A pro posta de la comissió municipal, s'expropía a la propietaria d'aqueIl ter-
reny, Merce Barraquer, vídua de Burch i les obres s'inicíaren a comenc;aments de
1954 amb la presencia del Governador Civil de Girona.



F.21.- Fotografía de les obres de ~-- _
construcció de l'edifici de l'Ajunta-
ment i deIs habitacles pels mestres,
vist des d'un altre angle. En aquest
es pot apreciar la sala de ball i el ci- _.•••••..••.~
nema de Can Balmaña, que tants
d'anys serviria perqué nombrosos
cristinencs gaudissin de les seves re- .•••~""i!I'!¡I!l\;,
vetlles.

F. 19. - Inici de les obres de la Ca-
sa de la Vila l'any 1954. EIs
obrers excaven manualment els
fonaments de l'edifici. Contrapo-
sadament a ells, hom pot veure la
línia de cases que donen al carrer
de la Teulera.

F. 20.- Fotografia del que és avui el
pati de l'edifici de I'Ajuntament. Com
es pot apreciar, els treballadors res-
clonen les runes i les escampen pel
campo

GERARD BUSSOT 1 UÑÓN



F. 22.- la construcció de l'edífíci
cornenca a tenir l'aspec!e del que
Huira la seva facana. En primer
terme es pot veure els castanyers
d'índies plantats davant la novella
construcció. Al seu fons, hom pot
observar els carac!erístics Carcaí-
xells i la muntanya del Montclar.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS

EL BARRI DE lA TEULERA: L'ARTERIA pmNCIPAL DEL POBLE

Fa un moment hem informat que la placa mossen Baldiri Reixac havia estat i
continua essent el punt més identíficatíu i que aplega més esdeveniments socials i
culturals de la vila. Podríem dir, dones, i sense equivocar-nos, que si ho comparéssim
al cos huma, seria sens dubte I'equivalent al seu cor, l'órgan motriu de tot I'apareIl cír-
culatori que, amb batees constants, bombeja i fa circular la sang a tota la xarxa
capiI.Iar. Aíxi és per a tots nosaltres aquesta placa. Val a dir que res s'hauria aconse-
guit si, anys abans, no s'hagués instaI.Iat i configurat aquest barri com el més capda-
vanter i amb visió de futur del nostre poble.

1, de fet, ha esdevingut la fisonomia més característica i coneguda de la
població per a persones foráníes que, a cavaIl de la modernització, creuen rápida-
ment amb Ilurs vehicles I'ampla i compro mesa avinguda del carrer de la Teulera, per
perdre's cap a altres indrets més frívolament divulgats.

Sens dubte, pero, aquesta carretera que ens parte ix en dues bandes el centre
de la vila, i de la qual tant se n'ha parIat, alguns a favor i d'altres en contra, beneficia
directament un barri que, de ben seugur, no hauria tingut aquest espectacular creixe-
ment, ni a la Ilarga s'hauria convertit -com avui és- en el centre neurálqíc del poble.

La finalització de I'últim tram de la carretera provincial, entre Cassa de la Selva
i Girona I'any 1859, motiva que noves construccions d'habitatges s'agrupessin a I'en-
!orn d'aquesta nova via de comunicació. Aíxí, en una relació del cadastre d'urbana de
1899, el barri de la Teulera havia assolit el segon Iloc com a zona més habitada del
terme municipal cristinenc amb un total de quaranta-dos habitacles, avantatjada tan
soIs pel sector més antic de Santa Cristina: el barri de I'església amb cinquanta-dues
cases habitad es.

!lA
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F. 23.- Fotografia realitzada des del terrat de l'hotel Cristina, posterior a l'any 1962 (data d'aprovació del conjunt d'habitacles del Grup
Patronat). Hom pot apreciar, a I'esquerra de la imatge, en fase de construcció. La placa mossén Baldiri Reixac resta encara lliure deIs
edíficis Burch i Teulera que es construirien a partir deIs anys setanta.

Malgrat aixó, sembla ésser que en aquell temps la carretera provincial produí
semblants problemes de circulació deis que avui estem patint irremeiabler'nent. Pel
mes de juny de 1887 i segons contá als seus lectors el setmanari guixolenc "El Bajo
Ampurdan", la coneguda família de Sant Feliu de Francesc Ferrer tingué un apara-
tós accident quan es dirigia amb el seu carruatge cap a la Font Picant, en desbocar-
se els cavalls al seu pas per la Teulera i arremetre amb un carro que circulava pel mig
de la carretera; queda el carruatge inutilitzat i amb ferides de diversa consideració els
seus ocupants.

L'any 1902 comencaren les obres de construcció de la nova carretera comar-
cal de la Vall d'Aro que, passant pels pobles de Santa Cristina i Castell d'Aro, enllaca-
ria amb les poblacions de Palamós, la Bisbal i Girona. Aquesta nova via de comuni-
cació féu que el tránsít rodat s'íncrernentes, alllarg deis anys, al seu pas per la nostra
vila. Així, alguns anys després, I'Ajuntament pressupostá quaranta-cinc pessetes a
crédít per arreglar els retols que prohibien la velocitat "... antirreglamentaria a los
conductores de carruajes i autos que circulan por las carreteras vecinales de
Sant Feliu de Guixols i Castillo de Aro (sessió del 25-VIII-1914).

No obstant aixó, el cas que més ens prova que el carrer de la Teulera -malgrat
el pas del temps- segueix tenint els mateixos problemes de circulació que en temps
passats, augmentats i corregits per la massifícacíó d'autornóbils que transiten per
aquesta carretera, ens ho ve a confirmar la nota de premsa apareguda al setmanari
guixolenc ((L'Avi Muné» del 28 de setembre de 1918, en que denunciava l'ocupació
indiscriminadament de la via pública per part de diversos propietaris de vehicles de
tracció animal: «Temps enrera l'Ajuntament de Santa Cristina prengué l'acord
que no podien deixar-se a la nit els carros al mig del carrer. Aíxó va complir-se
un temps. Pero fa ja una temporada que al carrer major de la Teulera se n'hi
veuen sis i seto Es que aquell acord, senyor alcalde, ha caigut en desus? 1 que
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F. 24 i F. 25.- Dues imatges bellíssimes i úniques del carrer Teulera ja irrecuperables. Ambdues fotografies mostren els
vells i formosos platans que, com amatents guardians, resguardaven els viatgers al seu pas per la Teulera.
La primera fotografia és posterior a 1956 (data de les obres d'urbanilzació de la placa Mn. Baldiri Reíxac), i anterior a
1959 (tala deis arbres per aixamplar la carretera provincial). La primera casa de I'esquerra, on hi ha dues dones fent pe-
tar la xerrada, és la casa de Tomas Pijuan, a l'inici del carrer L1iberlat, on avui hi ha ernplacada la casa de mobles Montse-
rrat de Francesc Esteva.
La segona fotografia és de I'any 1929 i es va tirar des de la cruüla del carrer Teulera i el xamfrá del carrer Comerc. Els
dos personatges que posen davant la imatge són Joan Cama Marcó, als seus divuit anys i, el de la bicicleta, Melcior Mar-
có Bas, germa de Josepa Marcó Bas. Aquests frondosos plátans del carrer de la Teulera foren plantats, a banda i banda,
des del que avui és el supermercat Rornanyá fíns al restaurant can Barnés. D'ací fins a la crui11aactual d'anar a la Platja
d'Aro no n'hi havia cap. Posteriorment es plantaren més arbres des de la benzinera fíns al pont del Ridaura.

Juan Marcó Pomar
Carmen Bes Busot

Participan á 1), Y familia su efectuado enlace
y les ofrecen su habitación en la Taulera, n.? 19

Agosto de 1904 Sta, Cristina de Aro
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hem diu d'aquelles cases d'aquesta carretera reial que tenen dispesers. Aíxó no
té res particular. Lo particular és, pero, que a les vetlles els dispesers se Jan
amos de la aeera i tot aquell que vol passar ha de baixar a la carretera, perqué
aquella esta invadida».

És prou evident, dones, que aquests problemes que succeien amb els nostres
avantpassats, setanta anys enrera, són identícs als soferts recentment per la pobla-
ció, per bé o malament, en prohibir-se l'estacionament de vehicles sobre la vorera de
la via principal de Santa Cristina d'Aro.

F. 26 i F. 27.- Heus ací dues fotografies de la primera benzinera propietat de Joan Mont Marcó. Hom pot observar enca-
ra, a I'extrem dret de la imatge, les cases originals del barri de la Teulera, on hi hagué no fa massa l'edificide mobles d'en
Magí Pujol, E1sdos sortidors manuals de benzina, emprats pel subministrament de vehicles i que resten sota el modern
cobert del local, foren instal.lats I'any 1933, data del comencament d'aquesta aclivitat comercial. A I'esquerra i en primer
terme, hom pot apreciar un porxo cobert amb teules cerámíques a quatre aigues, que més tard serviria per allotjar el co-
negut bar de la "Gasolinera". El cotxe que resta aturat a la carretera és un Citroén model "Rosa/ía 10 Lleuqer» de 1933
i que I'adquirí el Sr. Mont I'any 1942. Per tant, la fotografía fou tirada entre 1942 i 1951, any en que es canviaren els
primitius sortidors manuals pels moderns aparells electrornecánícs "Aster" de broll continu importats direclament de
Franca.

I1Q
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La consolidació a comene;:aments d'aquest segle del barri de la Teulera, amb
noves construccions d'habitacles a l'entorn de la carretera provincial, féu preveure
noves obertures i aliniacions de carrers per a futures edificacions malgrat que, fins a
principis deis anys vint, no prengueren una denominació més o menys definitiva.
Fou en la sessió del ll-I1I-1923 quan, a instancies de diversos veins, s'acorda de pro-
cedir a donar nom als carrers que, fins aleshores, s'havien considerat part integrada
del barri de la Teulera. Aixi, i com ja s'ha dit anteriorment, la placa de la Teulera es
convertí en la placa de mossen Baldiri Reixac. Les cases aliniades a la carretera de
Girona a Sant Feliu -o sia, l'actual carrer de la Teulera- se'l nomena carrer de Giro-
na. El carrer format des de la casa de Jerónim Sala -actual Antiga Casa Saleta- fins
a la de Jaume Quer, aleshores antic camí de Palamós passa a ser el carrer del Co-
mere. El que anava des de la carretera de Girona a Sant Feliu a les noves escoles
projectades "... cuyos cimientos estan ya construidos", se'l designa carrer d'en Pe re
Geronés, El vial que feia xarnfra amb la casa de Josep Rigau i Oliver que creuava
perpendicularment la carretera que conduia a Fanals (avui ja desaparegut) s'iniciava a

F. 28.- Fotografía del carrer de la Teulera amb els seus ufanosos plátans en epoca estival. L'ombra que projectaven a l'es-
tiu era agraida per tots els vianants que, a l'empara de les seves espesses fulles, circulaven sota el seu ombrívol [ullatqe.
Quina sensació d'avinguda senyoríal seria avui aquest carrer si no hagués estat per culpa de la indefugible modernitat?
Quan en certes ocasions assumptes personals em portaren a visitar els meus avis, refugiats catalans fíns a la seva mort al
país veí francés, al departament del Gard, infínitat deIs seus poblets amb tránsít equivalent a la nostra Teulera, com Con-
naux, Saint Marcel de Careiret, Saint Laurent de Carnols o Pouzilhac, havien preservat quilómetres de vells plátans
arrenglerats a banda i banda de les seves carreteres departamentals. Us sorprendria gratament del que s'assemblen
aquests pobles francesos amb el que antany era la Teulera.
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la casa de can Pito Manel, al xamfrá entre el Pere Gerones i el Dr. Trueta i travessa-
va els camps en direcció cap a can Pere Ramon fíns a trabar el camí ral s'anomená
carrer de la Llibertat. 1el format des de l'habitacle de Jaume Sala Agustí fíns a la de
Pere Bertran Sayols, carrer del Centre.

La relació de noms segueix amb la definició del carrer Travessia del Centre,
format pel xamfrá de les cases de Tomas Pijuan Bosch i Francesca Roca Balmaña
avui també desaparegut i que pralongava el vial del carrer del Centre fins a la Través-
sia de Camp Bach. El vial que delimitava el xamfra de les cases de Jerónim Sala
Agustí i Vicens Rigau Oliver, va passar a ser el carrer del Porvenir -actual Pau Ca-
sals- i el vial format pels habitacles de Pere Balmaña Ros i el de Joan Mont Ragolta i
que donava accés a la placa pública, se'l designa amb el nom de carrer Vell, que és
l'actual carretera Antiga.

Aquesta nominació de carrers de l'any 1923 va ésser respectada durant molts
anys, i alguns d'ells han sobreviscut a l'arduós pas del temps i encara són vigents en-
tre nosaltres, com el carrer Llibertat -malgrat que en acabar la guerra civil se'l canvíá

F. 29.- Fotografia del carrer de la Teulera en pie hívem, vers 1945-50. De les cases que hom pot observar aliniades se-
guint els desfullats arbres, avui no en queda cap. L'edífíci que sobresurt per sobre deis altres és la casa de Francesca Roca
Balmaña, avui propietat de la familia Massachs i que serví durant molts anys com a casa-habiteció d'hospedatge.
No fou fíns a la sessió del 6-VII-1953 en qué l'ajuntament s'assabentá de qué el "Ministerio de Obras Públicas" decidí de
talar els arbres de la Teulera o carretera comarcal ííns a Sant Feliu de Guíxols i que, malgrat l'oposició de l'administració
local, foren talats sense cap tipus de mirament vers 1958-59.
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per "calle Liberación", el del Centre i el Pere Gerones. Altres han desaparegut per
círcumstáncíes de la mateixa historia deIs nostres pobles i en un periode determinat
del temps, prengueren nous noms que també han anat desapareixent. Algú digué
una vegada que cada nom de carrer que es canvia d'un poble és com si s'esquicés un
full de la seva historia.

Un cas particular és el del carrer de la Teulera, el qual al 1923 s'havía trans-
format en carrer de Girona pero, anys més tard, a la sessió del 12-II-1930 en que
tractaren la col.locació de les corresponents plaques identificatives de les vies munici-
pals, es puntualitzá sobre el nom Teulera: '}1 tal efecto queda ratificado el acuerdo
del Ayuntamiento de 11 de marzo de 1923 respecto a la designación o señala-
miento de las referidas calles, con la única salvedad de que continuará conocien-
dose con el actual nombre de Teulera el que se acordó cambiarlo por el de Gero-
na, fundando tal rectificación en el tiempo immemorial que viene conociendose
con la meritada denominación la referida barriada o calle de la Teulera"

Hom pot pensar que, malgrat la designació de carrer de Girona donat al car-
rer Teulera J'any 1923, el ve'inat continua denominant aquesta important via amb el
nom inicial amb que es coneixia el barrí, fet que obliga, set anys després, a una as-
senyada rectíficacíó per part de les autoritats municipals.

CONFIGURACIÓ DE lA PlA<;A DEL BARRI DE lA TEULERA

- BARRI DE LA TEULERA. I
- Carretera Provincial de Girona a St. Feliu .

...-... IÍIÍIÍIÍÍ

- Camí a St. Feliu.

1.- Terreny cedit a I'Ajuntament pels Srs. Roca, Aymerich i Bousarenys. Escríptura pública de 25 de gener de 1867.
2.- Terreny propietat del Sr. Cama que I'Ajuntament va permutar amb el núm. 4 (antic camí de Fanals). Escriptura pública de 23

de gener de 1872.
3.- Propietat del Sr. Cama de la que se segrega el núm. 2.
4.- Camí pública a Fanals d'Aro bescanviat amb el núm. 2 per a rectangular la placa
5.- Antiga placa pública de la Teulera.
6.- Peca de terra de la placa que I'Ajuntament bescanvíá amb Josep Barraquer amb el núm. 7.
7.- Propietat del Sr. Barraquer que bescanvíá amb I'Ajuntament per a rectangular la placa,
8.- Camí públic que juntament amb el núm. 6 fou bescanviat amb el núm. 7 del Sr. Barraquer.
9.- Terrenys del Sr. Barraquer.
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F. 30.- Aquesta fotografia reculll'any de la nevada més gran de les que s'han pogut veure per aquestes contrades. Fou durant la tarda
del divendres 24 de gener de 1947 quan una intensa nevada cobri sobtadament tota la comarca d'una espessa neu que féu alegrar els
cors deIs petits i grans per I'excepcional esdeveniment. Peró, la nit del divendres al dissabte, la nevada s'íntensífícá i convertí en una
desgracia el que s'esperava per a l'enderná com una gran diversió: quedaren incomunicades diverses poblacions de la resta de la comar-
ca. Els carrers de la vila, amb més d'un metre de neu, foren intransitables fíns ben entrat el diumenge 26 de gener i en alguns indrets de
Santa Cristina, a recés de la tramuntana, s'acumulá neu ííns a tres metres d'alcada.

F. 31.- Fotografia de la predica de la Santa Missió que se celebra a Santa Cristina el 24 de gener de 1943 i que fou dissertada per mis-
sioners diocesans de Banyoles. EIs actes religiosos cornencaren el dia 12 de gener en que les autoritats i el prevere de la vila reberen,
als afores de la poblacíó, els pares missioners de la Santa Missíó. Durant dotze dies es feren exercicis cristians, misses i rosaris pels fí-
deIs de la parróquía de Santa Cristina. La cloenda d'aquests actes es féu el dia 24 de gener en que, després d'una comunió general i 1'0-
fici solemne en presencia del Bisbe Dr. Cartaña, es celebra la benedicció i processó de la Creu de la Missió. El rector de Santa Cristina
recomaná al veúrat d'engalanar amb banderes els balcons i finestres de les cases per on havia de passar la Santa Missió.
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F. 32. - Fotografia del carrer Cornero
anterior a 1947, car encara no han
estat plantats els arbres de la seva
franja dreta. La primera casa de I'es-
querra es la botiga de comestibles de
can Saleta, amb la seva facana origi-
nal. L'edíñcí que el segueix, amb les
tres obertures consemblants al pri-
mer pis, és la sala de ball de "can
Saleta" i que temps enrera havia es-
tat el centre cultural i polític de la vi-
la.

F. 33.- Així va quedar el carrer Co-
mere després de la fenomenal neva-
da del mes de gener de 1947. La fi-
lera d'arbres de la franja dreta del ca-
rrer ja ha estat plantada. A I'esquerra
de la fotografia tornem a veure I'es-
tabliment de «1'Antiga Casa Saleta».
1, a la dreta, la casa de la família Ga-
rro on avui hi ha instal.lada la repre-
sentació artística d'espectacles de J.
Planas.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS
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F. 34.- Ángel Sala Padrés, propietari
de J'antic establiment de can Saleta i
alcalde de la població de Santa Cris-
tina durant la segona república, pala
en rná, amuntega la neu caiguda da-
vant el seu habitacle el dissabte 25
de gener de 1947. Hom pot obser-
var a la fotografia el nivell d'alcada
respecte el grup de persones que
resten darrera J'apilonament de neu.

F. 35.- Comité local de benvinguda,
fotografiat al carrer Comerc, just da-
vant el que avuí és la carnisseria d'en
Provensal, en honor de J'excel.Jentís-
sim i reverendíssim Sr. Bisbe de la
diócesi de Girona, Dr. Josep Car-
taña Inglés, en la visita pastoral rea-
lítzá a Santa Cristina d'Aro, BeIl-lIoc,
Solius i Romanya de la Selva, el dia
6 de novembre de 1940.
O'esquerra a dreta i amb barret Ro-
bert Pallí, qui pasteriorment seria al-
caIde de Sant Feliu de Guíxols, Jo-
sep Casas, Jaume Roselló, Jaume
Massa i Si i1s 'nent alcalde "Ma-
ser»), aan Camós alcalde), Vi-
cene uJadell (cap e Falange local),
L1uís Pallí (secretari municipal}, Ra-
man Montgé "Güitó», Mont, i Vi-
cene Maraña.
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F. 36.- Fotografía de l'homenatge fet •••••.• ,..-..,
a la vellesa el 17 de juny de 1949.
La imatge és feta des de la cantona-
da del carrer Comerc, xamfrá al de
la Teulera i ens ofereix la passejada
processional que feren des de l'esglé-
sia parroquial fins a la placa Mn.
Baldiri Reixac. Darrera l'arc de
triomf, on hi resa "Als nostres
Vells», es pot apreciar que la segona
filera d'arbres , a I'esquerra del ca-
rrer, fa temps que ha estat plantada.

F. 37.- En primer terme, la botiga
"can Saleta» d'Ángel Sala Padrés
(després del seu liII Ángel Sala Cos-
ta), que dóna a dos carrers: el Co-
mere i el de Pau Casals, antigament
també conegut per Calvo Sotelo.
S'observen perfectament constitu'i-
des les dues fileres d'arbres al carrer
Cornerc. L'habitacle de la familia
Garro-Rosés, s'ha convertit en el ta-
ller de reparacions de bicicletes i ma-
talasseria "Magí». aixó fou a fínals
deis anys cinquanta. Anteriorment,
en aquest mateix local hi havia hagut
-allá pels anys trenta- una barberia
regentada pel Sr. Figueras i el seu fill
Jaume, qui posteriorment muntá,
prop d'allí, la fusteria Figueras de
Santa Cristina i que, malgrat estar
jubilat, de tant en tant hi dóna un
tomb per, si cal, donar un cop de
rná al seu fillBenel.



GERARD BUSSOT 1UÑÓN

L'ESGLÉSIA: L'ANTIC NUCU DE S~NTA CRISTINA

A recés de l'església parroquial va néixer el poble de Santa Cristina d'Aro.
L'any 881, el rei Carlemany atorqá un diploma al bisbe Teotari de Girona pel qual li
feia donació de tota la Vall d'Aro (Alou Spanedet). Aíxí, la seva jurisdicció va depen-
dre, a l'edat mitjana, del castell d'Aro, i a la mateixa església de Santa Cristina se
signa la convinenca, per part deis comptes de Barcelona, de cedir la custodia del cas-
tell al monestir de Sant Feliu de Guíxols. En el cens fet l'any 1359, la Vall d'Aro
comptava amb 73 focs (Castell d'Aro i Santa Cristina), 23 a Romanya de la Selva i
20 a Solius.

L'església parroquial de Santa Cristina d'Aro fou, dones, una possessió del
monestir benedictí de la vila de Sant Feliu. Les seves antigues facanes foren arrebos-
sades i encalades tant al seu interior com a l'exterior. Modificada i ampliada al segle
XVIII,té dues naus i creuer. La del nord és més ampla i compta amb una absis semi-
circular, la de migdia té una sagristia en lloc de l'absis. Tots els ares de les naus i els
que les comuniquen són de ferradura, així com la volta del creuer que travessa les
naus. El seu campanar de «TI) quadrada, amb base romana, fou acabat amb un pina-
ele de construcció més tardana.
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F. 38.- Bella imatge camperola deIs
camps de Santa Maria, prop a tocar
el camí ral, en una jornada quotidia-
na de la sega. La fotografia, malgrat
semblar torca antiga, és posterior al
mes de desembre de 1956, data de
la finalització de les noves escoles
municipals (que s'observen perfecta-
ment amb grans finestrals, a l'esque-
rra de l'església parroquial), i ante-
rior a l'any 1962, data de l'inici de
les obres de la urbanització Serrasol.
Hom pot veure el que fou Santa
Cristina poc abans del "boom" turis-
tic. L'església parroquial, aleada da-
munt d'un pujol de la vall, predomi-
na pel cim de les velles masies de
can Pere Ramon, can Rosés, les ca-
ses de ca l'Aymerich o del Gorgo,
can Dilla, el Pedró i sobresortint da-
rrera seu, de cal Grava!.

F. 39.- Fotografia del barri de l'esglé-
sia realitzada des del camí que uneix
la parroquia cristinenca i el barrí de
Salom, avui carrer de mossén Salva-
dor Duran, vers l'any 1960. Aquesta
joliua fisonomia s'assernbla més a un
poblat de pessebre fet de suro, amb
l'església, les cases, el pou i el camí
d'anar a adorar, que no amb la írnat-
ge de poble residencial i turistic que
esdevindria a meitats de la década
deIs anys setanta.
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F. 40.- Arc triomfal de flors amb
banderes nacionals a cada banda,
muntat a l'escala de l'església parro-
quial de la vila en honor de la visita
pastoral realitzada als pobles de San-
ta Cristina, Bell-lloc, Solius i Ro-
manyá de la Selva, del molt il.lustre
Sr. bisbe Dr. Josep Cartañá Inglés, el
6 de novembre de 1940. Onze anys
abans, concretament pel mes d'abril
de 1929, la població cristinenca, re-
presentada per la corporació en pIe
i encapcalada per l'alcalde Joan Pi-
juan Cateura, havia comptat amb el
privilegi de rebre la primera visita
pastoral que féu a la vila el senyor
bisbe de la diócesi de Girana.

F. 41.- Fotografia recent (1980) del
barri del Pedró, al sector de l'església
de Santa Cristina d'Aro. En fundar-
se la germandat de Nostra Senyora
deIs Dolors, allá per l'any 1877,
s'institui el costum de fer una ce-
rimónia de la benedicció del terme,
amb la vara i creu incloses, per la
festa de Santa Creu de Maig. La ce-
lebreció , dones, cornencava amb
una missa matinal per demanar pro-
tecció celestial per les collites, i ana-
va processionalment cap el Pedró
on es beneia l'altar. Antigament, la
creu actual no existia, si bé hem de
suposar pel seu nom que hi havia
una pedra posada a terra o algún
petit pilar en forma de taula. La creu
que es veu a la fotografia fou col.lo-
cada després de la guerra civil i ac-
tualment, malgrat celebrar-se amb
molta solemnitat la festa de Santa
Creu a Santa Cristina d'Aro, no es
realitza cap acle de benedicció a la
placa del Pedró.
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F. 42.- Fotografia de la comunió solemne de I'any 1930 (7)a la parroquia de Santa Cristina. Aquest acte de I'eucaristia, solia revestir-se
d'una certa solemnitat fins al punt d'esdevenir un acle social important, semblant al casament. Vegeu aquí, dones, alguns coneguts crís-
tinencs: 1) Joan Quer Camós, 2) Josep Anglada, 3) Narcís Serra Viñas, 4) Joaquim Pijuan Font, 5) Mario Roura Calasanz, 6) Esteve
Formatger Sitjar, 7) Josep Provensal Costa, 8) Josep Serra Viñas, 9) Rosa Ramon Gimbernat, 10) Dolors Cisterna Rosés, 11) Manel
Casadellá Giró, 12) Josep Riera Cama, 13) Josep Casadevall Arxer, 14) Josep Quer Camós, 15) Josep Riera Cardoner, 16) Joan Vall-
lIosera Uambí (Roe), 18) Miret, 19) Joaquim March, 20) Antonia Roura Calasanz, 21) Lola Aymerich, 22) Victória Anglada, 23) Mercé
Casas, 24) Narcís Serra Xuclá.Zb) Carmen Xargay, 26) Lola Valls March, 27) Enrie Pijuan Font, 28) Maria de "cal Cisteller", 29) Joa-
quim Rabasedas, 30) Lola Cama Marcó, 31) Manela Morató Funosas, 32) Joan Formatger Sitjar, 33) Josep Arbusé Sais.
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F. 43.- D'esquerra a dreta, 1) Josep Riera Cardoner, 2) Josep Riera Cama, 3) Joan Vall-llosera Llambí (Roe), 4) Josep Casadevall Arxer,
5) Enrie Pijuan Font, 6) Narcís Serra Xuclá, 7) Josep Quer Camós, 8) Joaquim Rabasedas, 9) Joan Formatger Sitjar (Cenon) .
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SECTOR DEL VIIAR 1 MALVET

F. 44.- Aixi eren els camps de conreu del sector del Vilar, on avui hi ha ernplacats els camps de joc de la urbanització Golf Costa Bra-
va. Aquesta fotografia pertany a l'expedient tecníc del projecte de Golf. Per tant, la fotografia fou tirada abans de l'any 1963, data de
l'inici de la seva construcció. Hom pot apreciar, al fons, com les muntanyes deis sectors de Malvet, Bell-lloc i Romanyá de la Selva, con-
serven encara la genuina fisonomia del seu meravellós entorno

F. 45.- Fotografía de l'espléndid mas de can Vilar, al sector del Vilar i que fou inforlunadament enderrocat l'any 1964 en iniciar-se les
obres de la urbanització Golf Costa Brava; queda tan sois dempeus el seu pou que avui serveix com a ornamentació del jardí d'una mo-
derna construcció. La seva bonica porta adovellada i el seu finestral amb relleus florals i geometrics, deis segles XVI i XVII de tipus
románíc tarda popular, foren cuidadosament desmuntats i numerats, i actualment romanen guardats per l'antic propietari en previsió de
si algun día s'han de fer serveir en una altra construcció.
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F. 46.- Detall de la porta adovellada i el fínestral de can Vilar, poc abans d'ésser desmuntada per a la seva preservació. De les prop de
cent masies existents al terme municipal de Santa Cristina d'Aro, cap d'elles posseí una ornamentació tan singular com la del mas Vilar.
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F. 47. - Fotografia tirada des de !'interior del mas Crases, actual Club House de la urbanilzació Golf Costa Brava. En primer terme hom
pot observar la mola que servia per premsar el blat i així obtenir-ne la farina. Al fans i arrecerat per la carena munytanyosa de Roques
Llises, s'aixeca el vell mas de Roca Rodana, habitacle d'estiueig del president del COI, Joan Antoni Samaranch i Torelló.
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F. 48 i F. 49.- Fotografies del sector
de Malvet, poc abans de construir-se
la urbanització del mateix nomo EIs
seus boscos són encara verges, tal
com la naturalesa els havia deixat
créixer un cop l'ésser huma els aban-
dona sense cap mira me nt. Alesho-
res, aquells conreus que havien estat
ufanosament cultivats, esdevingue-
ren camps erms, plens d'herbes i ro-
magueres íins que l'especulació urba-
nística es ñxá en ells. Avui, en
aquests camps s'han aixecat moder-
nes construccions de segona re-
sidencia que potencien el nivell turis-
tic de Santa Cristina d'Aro.
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BELL-LLOC D'ARO

El poble de Bell-lloc d'Aro, a ponent del terme, és ernplacat a 120 metres d'al-
titud a l'extrem nord-oest de la vall, als vessants meridionals de les Gavarres i forma
part del municipi de Santa Cristina des que es va segregar l'any 1858 de la vila de
Castell d'Aro.

Coneguda per tothom, és l'església dedicada a Santa Maria, d'un románíc pri-
mitiu del segle IX, de petites dimensions i que en el seu interior té una nau amb
capcalera de planta de ferradura.

El seu entorn és un deis paratges més meravellosos d'aquests voltants amb
predomini deis boscos de sureres, alzines, pinedes i els camps que, encara avui, con-
reen algunes masies del sector.

Antany, en arribar l'aplec de Bell-lloc, també dit de la Festa Major, pel mes d'a-
gost, els camps que envolten l'església, el mas Carbó, mas Ribes i les pinedes de la
Font Pícant, es convertien en un devesall de solemnitat, xerinola i festa. Nombrosís-
simes calles cristinenques, de Sant Feliu i de Castell d'Aro, cistellet a la má, hi ana-
ven a escoltar sardanes i a fer un bon dinar i d'altres, senzillament, a fer petar una
estona la xerrada.

Avui, no té gaire historia el fet d'agafar el cotxe, que tots tenim al cantó de ca-
sa, carregar els estris com la taula de camping, les cadires plegables, el "termo" de
café i alguns entrepans per, després de recórrer cómodament vuit o deu quilómetres,
entaular-nos en algun deis pocs aplecs que encara existeixen. Antigament, pero, la
gent que anava als aplecs de Bell-lloc, Romanya, Sant Baldiri o el del Remei, havia
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F. 50.- Fotografia de comencarnents de segle de l'aplec de Bell-lloc. La munió ha estat sorpresa pel fot6graf ambulant i posa, cabassets
i bosses a la má, amb cert aire d'escepticisme davant la camera. Hom pot observar a la imatge que gent de totes les edats, sense impor-
tar les llargues distancies, acudien diligentment, any rere any, cap a qualsevol aplec del sector.

d'aíxecar-se forca d'hora, quan encara el sol no s'havía eixit del tot, agafar el cistellet
de vímet o mocador de farcell i comencar a trescar dreceres per fer més curt el camí.
Les distancies, malgrat tot, es feien curtes ja que es feien de bon grat i en bona com-
panyia. Les xefles, els cants i acudits comencaven en coincidir pel camí de l'aplec
amb infinitats de coneguts i caminants que, entre aturada i aturada, alcaven la vella
bóta de vi novell i amb acompanyament d'un bocí de pa untat amb oli i sal, gairebé
acabat de sortir del forn -dels de llenya com ha d'ésser- endolcien si més no les llar-
gues distancies que separaven el nostre poble deis festívols aplecs.

Malgrat tot, a vegades els aplecs solien ésser més o menys concorreguts i tot
depenia del bon dia que fes en aquella jornada festiva. Si sobtadament, durant la fes-
tivitat, es deixava caure un ruixat d'estiu, d'aquells que molts «experts» anomenen
«cap de núvoí» i que solen durar molt més del previst, les masies vemals donaven ai-
xopluc als improvisats hostes. Les ámplies sales de les seves entrades, on s'acostuma
a construir la tina per a la fermentació del vi, els vetustos porxos amb les bales de
palla amuntegades a punt de distribuir, servien per arrecerar-se fins amainar el xaíec.
Aleshores, com si d'intel.ligents cargols es tractés, la concurrencia eixia del seus so-
pluigs enmig deis camps humits i tornava a gaudir, al so de les tenores de l'orquestra,
d'aquella encantadora festa.

No obstant aquesta descripció que us faig, de tant en tant, l'aplec s'havia d'a-
jornar per un altre any a causa deis aiguats. Aixi passa l'any 1880 en que el setma-
nari guixolenc "El Eco Guixolense" informava als seus lectors: "Por causa del tem-
poral, la fiesta mayor de Bell-lloch que se inauguraba con tanta animación y
afluencia de gente de esta localidad, quedó poco menos que desierta, regresan-
do los innumerables carruajes que allí habían acudido, a una hora muy tempra-
na".
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lA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DE TREN
DE BELL-LLOC - FONT PICANT

La construcció de I'estació de ferrocarril de Bell-lloc - Font Picant I'any 1890,
dos anys abans de la inauguració del carrilet de Sant Feliu de Guíxols a Girona, fou
ideada inicialment com un simple baixador de I'esmentat paratge, a causa del gran
nombre d'excursionistes que visitaven assíduament les seves distingides aigües, tant la
de la Font Picant de Bell-lloc com la del sector de Panedes.

El terreny on s'ernplacá tenia una superficie superior a una vessana, concreta-
ment 2.536 m2 i capacitat per a tres vies; una d'elles, la de I'andana, es prolongava
com a carril mort. L'edífici de viatgers, recentment restaurat pel seu propietari Josep

. Roura Vídal, tenia una sola planta i es divídia en el seu interior en sala d'espera i ha-
bitacle de I'encarregat del baixador. Al seu costat i separat per alguns metres de
distancia, s'aíxecaren dos petits edífícís per a restaurant, propietat de la mateixa
companyia, i que foren construíts I'any 1895 pel mestre d'obres guixolenc Juan
Bosch. Aquest industrial va presentar el día 9 de febrer d'aquell any un pressupost on
es detallaven els preus deis materials de I'obra i les condicions laborals per traslladar
els seus empleats fins aquell indret. Crec que com a curiositat paga la pena de repro-
duir ací aquestes partídes i els seus preus que, de ben segur, els sorprendran pels bai-

Ixos costos deis materials i perqué aleshores la feina de I'obrer, de qualsevol mena, no
estava gens gratificada. Vegeu: "Proposición que D. Juan Bosch, maestro albañil
residente en San Feliu de guíxols, hace á la Compañia del Ferrocarril de San Fe-
liu de Guíxols á Gerona para la construcción del Restaurant que dicha Compa-
ñia trata de construir en el apeadero de Font Picant.

El abajo firmante D. Juan Bosch toma á su cargo la indicada construcción
a los precios y bajo las condiciones siguientes:

1º Para la evaluación del importe de las obras regirán los siguientes pre-
cios unitarios: Metro cúbico de excavación por cimientos, 1'50 pis; ídem de man-
posteria hidráulica, 13'25 pts; ídem de ladrillo hidráulico (de Quart), 30'00 pts;
metro cuadrado de tabique comprendiendo el revoque de ambas caras, 3'00 pis;
ídem de paret de ladrillo de 10 cm. de grueso sin los revoques, 2'50 pts; ídem
revoque hidráulico y enlucido, 0'75 pts; revoque granular, 1 '75 pts; ídem de en-
techado (de la Bisbal), 2'50 pts.

2º La compañia se obliga a proporcionar y transportar a pié de la obra to-
da la piedra necesaria, descontando de la liquidación cuando se hayan conclui-
das las obras 5'00 pts por cada metro cúbico de mamposteria y que se abone.

3º La compañia se obliga también: 1º A transportar y dejar wagón en
Font Picant gratuitamente el ladrillo y la cal hidráulica necesarias para la cons-
trucción, 2º A facilitarle pasaje gratuito al maestro constructor y a todos los ope-
rarios que se empleen en estos trabajos mientras duren las obras.

4º Para la duración de las obras se fija un plazo de tres meses a partir de
la fecha de este contrato. En caso en que á la expiración de este plazo no se ha-
llen concluidas ó suficientemente adelantadas las obras á juicio de la Compañia
se deducirá al contratista del importe que arroje la liquidación de trabajo en un
5% de la cantidad total".
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F. 51.- Estació de Bell-lloc - Font Picant a comencaments del nostre segle. Hom pot observar, en primer terme, els dos edífícís cons-
tnúts l'any 1895 per a ús de restaurant i que s'enllacen amb una porxada d'estructura de fusta i maó amb quatre encavallades per al su-
port de la teulada. Entre aquests edificis i el de viatgers es pot apreciar el tancat que donava accés i, alhora, privava de les vistes indis-
cretes al viatger que feia ús de l'edifici de serveis. La fotografia també recull el carregament d'una partida en un vagó plataforma, model
P-407, aturat a la via morta que es prolongava cap a Girona.

F. 52.- Fotografia del pont sobre la riera de Salenys posterior a l'any 1892 (data de la inauguració del ferrocarril), tal vegada deIs vol-
tants del 1900. El comboi que travessa la riera en direcció cap al baixador de la Font Picant, esta composat per una maquina tipus 0-3-
1T amb una potencia de 157HP i 2,355 Kg. de tracció, de la casa Lokomotiufabrik Krauss & Cie de Munich, un furgó Fl01 i tres o
més cotxes per a víatqers. La seva construcció, eminentment artesanal, era de xassís metál.lic i caixa de fusta de teka reforcada amb
muntants de roure arnericá. El sostre, en canvi, era construil amb fusta de melis i recobert amb planxa de zinc.



F. 53.- El baixador de la Font Picant
en un dia festiu de principis de segle. '
Potser aquesta fotografia ens ofereix
el tráfec que comportava el des-
placar-se cap a l'aplec de Bell-lloc.
Així sembla ésser, car és un dia d'es-
tiu i els viatgers, vestits impecable-
ment, traginen unes cistelles de vi-
met que, freqüentment, servien per
traslladar el menjar de qué farien ús
allloc de la berenada.
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Aquest restaurant resta en funcionament fins poc abans d'esclatar la guerra ci-
vil espanyola, en que fou abandonat i 5015 serví com a magatzem ocasional del mate-
rial móbil de la companyia. Sortosament, l'any 1962, el comerciant guixolenc, Josep
Roura, va llogar els antics locals que havien servit com a restaurant i els reacondi-
cíona per a la temporada turística. L'any 1989 i després de realitzar durant molt
anys petites modificacions del local, s'enprengué la reforma definitiva i que l'ha con-
vertit en un deis restaurants de més qualitat i bon gust d'aquests entorns.

Una de les anecdotes més curioses que van succeir pels voltants de l'estació de
la Font Picant, esdevingué durant l'estiu de 1902. Diversos trens, tant de pujada com
de baixada, tingueren veritables díñcultats en continuar el seu viatge a causa de la
gran quantitat de cuques que cobrien els sures i alzines d'aquest paratge i que, en
caure als rails, feien lliscar les rodes de la maquina com si d'un oli greixós es tractés.
El setmanari "Llavor" de Sant Feliu així ho explica: «el penúltim dissabte tinguérem
ocasió de ser testimonis d'un fet que per raó mereix ésser consignat. Sabut és
que alguns anys ensd els suros d'aquesta comarca es veuen invadits per una pla-
ga d'Orugas que els deixen completament desprovehits de fu l/es. Dites oruguel
al caure deis suros de les vores de la via de ferrocarril se I'han donada en posar
se sobre els carri/s, trovant-si en nombre considerable en el trajecte de la Fon:
Picant a L/agostera. Com les rodes de les mdquinas els van aixafant a mida qw
avanc;:an, resulta que les l/antes es cubreixen d'una capa grassa que fa patinar le
mdquines i arribaren el referit dia quasi a fer aturar el tren. El fet se reprodu
durant alguns dies de la setmana (mateixa)¡¡.
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F. 54.- Ápat realitzat a l'estació de
Bell-lloc - Font Picant per empleats
de la companyia de ferrocarril de
Sant Feliu a Girona, a cornenca-
ments de segle.

F. 56.- Així era !'interior del restau-
rant de la companyia de ferrocarril,
al baixador de la Font Picant, poc
després d'inaugurar-se. La seva
construcció fou realitzada, básica-
ment, amb manposteria, maó, es-
tructura de fusta i xapa galvanitzada
a 1~cobarta, a excepció deis dos pe-
tits cossos d'obra que es cobriren a
dues aigües i amb teula cerámica
plana de la casa "Escofet" de Barce-
lona. Al fons de la fotografía hom
pot observar el frontis de l'edifici
destinat a cuina en el seu estat ini-
cial.

F. 55.- Fotografia familiar de l'enca-
rregat del baixador (?), feta a la faca-
na lateral de la cuina del restaurant
(encara no han estat obertes les dues
finestres contigües a l'exterior). A la
dreta de la imatge hom pot apreciar , -""'0.'_,
una barraca, al costat de la via, que
inicialment era propietat de l'empre-
sa "Agua de Sa{enys". Posterior-
ment, fou permutada a la compan-
yia del ferrocarril de via estreta a
canvi de tenir un accés directe a la
via, davant mateix de la facana d'ern- .- __ .10"
botellamenl.



F. 57 i F. 58.- En aquestes dues fo-
tografies podem apreciar el para-
ment i la coberta de la porxada prin-
cipal del restaurant que s'annexava
als dos edificis d'obra mitjancant
quatre encavellades de fusta i bigues
que sostenien la teulada de planxa.
Inicialment, i fins que no fou refor-
mat a partir de l'any 1963, el tanca-
ment de les obertures del local con-
sistí tan soIs en un acabat amb fines-
tró de llibret fix a ambdós frontispicis
del restaurant. Aixó era degut, senzi-
lIament, a que el berenador de la
Font Pícant, havia estat ideat per
funcionar en époques estivals, no es-
sent necessari, dones, d'incrementar
el cost del pressupost en un tanca-
ment a'illant i obligat d'un establi-
ment que funcionés tot l'any.

Plánol del baixador de Bell-lloc
Font Pícant,

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS
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F. 59.- Para!ge de la Font Pican! de
Bell-lloc en l'actualitat.

GERARD BUSSOT 1UÑÓN

L'EXPLOTACIÓ DE L'AIGUA DE LA FONT PICANT

La comercialització de les aigües de la Font Picant de Panedes i de Bell-lloc,
ambdues fonts dins del ter me municipal de Santa Cristina d'Aro, s'iniciá l'any 1906,
després que l'Ajuntament, presidit per l'alcalde Joan Marcó, rebés una sol.licitud per
a la comercialització de l'aigua de Panedes, promoguda per Joaquim Bosch, resident
a Llambilles i propietari del terreny que tenia arrendat a Florenci Vidal i Mariano Za-
morano, veí de Barcelona.

L'Explotació comercial de l'aigua de Penes fou aprovada a la sessió del 14-V-
1906 i poc després cornenca a distribuir-se per diferents pobles de les rodalies. Mal-
grat aquest mercadeig, l'administració local acorda l'ús gratuYtde qui anés a buscar ai-
gua a la font "... pudiendo extraer i llevarse así mismo para el uso de su familia
de cualquiera de los caños que en la fuente existan un cantidad prudencial que
no exceda en cuatro litros i siempre que necesiten mayores cantidades se permi-
tirá así mismo la extracción a los vecinos de este districto municipal pero en este
caso deberan acreditarlo por volante de esta Alcaldia las cualidades de residen-
tes del districto y no dedicarse a la expeculación ó venta de agua".

La utilització de l'aigua picant del sector de Bell-lloc, -de ben segur la que més
anys es comercíalítzá a Santa Cristina, Sant Feliu, i Castell d'Aro- hem de situar-la
també pels voltants d'aquell any, malgrat que cap dada no he trobat al respecte. La
seva activitat comercial, pero, era del tot reconeguda abans de 1920.

A meitats de l'any 1924, en pie apogeu de la comercialització sembla ésser
que succeiren diversos enfrontaments entre els comercialitzadors de l'aigua i els parti-
culars que anaven a la font per omplir algunes ampolles per a ús domestico Aquests
darrers es trobaven amb llargues cues de carros que, de diferents poblacions com a

:- ".~
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Santa Cristina, Sant Feliu i Calonge, monopolitzaven l'ús d'aquell manantial. Així,
I'Ajuntament es veié en l'obligació de regular la utilització de l'aigua, i a la sessió mu-
nicipal del 2-VIII-1924, s'acorda per unanimitat "... prevenir a los que se dedican al
tráfico de dicho líquido les queda terminantemente prohibido llenar botellas o
envases de clase alguna mientras haya allí particulares que quieran aprovechar-
la; de lo contrario se les privará por completo de la libertad que hasta ahora han
tenido sin perjuicio de exigirles las convenientes responsabilidades por desacato
a la autoridad".

Fou a partir d'ací que s'oblíqá els comerciants omplir les seves ampolles a mit-
janit i així no neguitejar els vems que necessitessin fer ús domestíc de la font. Alesho-
res, a causa de la forta demanda domiciliaria que hi havia a les poblacions, els pro-
veídors comencaren afer cua en f~ i poder així distribuir l'aigua a primera
hora del matí. Vicens Garro, pare ~arro Rosés, era un cristinenc que, amb
el seu carro i cavall repartia l'aigua picant pels carrers de Sant Feliu. Per poder arri-
bar a les set del matí als burats de la carretera de Girana, davant deis camps de can
Balmaña, havia de comencar a rentar i esbandir els envasos buits retornats aquell
mateix dia abans de mitja nít, hivern i e u, b duríssimes condicions i després de
llargues hores de paciencia i espera, i cia<u jornada que acabaria al punt de les
tres de la tarda. No cal dir que l'aigua de ont Picant es comercialitzava amb gran
éxit a tot arreu. Recordo que a casa meva, quan jo era petit, solíem tenir un caixó de
fusta, pie d'ampolles d'aigua picant, sota les velles piques de la cuina i, cada dia o
dos, solíem retornar les ampolles buides en passar el dispensador. Cert és, pero, que
calia fer ús de l'aigua el més rapidarnent possible, ja que al cap d'un parell de dies es

F. 60.- Fotografía de la renovació de la Font Picant de Bell-lloc el dia 18 de febrer de 1924. Les obres de remodelació de la font foren
costejades, a parts iguales, per l'Ajuntament i la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Els personatges que po-
sen davant de la camera són: en primer terme i agenollat sobre els graons del brollador, l'enginyer de FEVE, Sr. Lladó. Darrera seu
amb un got a la mil «Es Ninyo», a l'esquerra i recolzat a la bicicleta en Pere (dit de la Manguera), -{?}-, l'alcalde Joan Pijuan «Tapio les»,
Menció Marcó i, al fons, elcat sobre el pedrís de la font, Mariano Roura. Els dos homes situats a la dreta de la imatge són: Joan Marcó
Pomar, secretari de l'Ajuntament i Joan Quer Geronés.
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dipositava, al fons de l'envás, un pósít ferruginós i que s'havía d'anar en compte per
tal de no barrejar-se en moure's l'ampolla.

EIs clients que més gaudien de l'aigua eren els tripulants deis vaixells de carre-
ga que atracaven al port de Sant Feliu. Vicens Garra, acompanyat del seu fll Josep,
l'any 1925, solia pujar a bord de les naus per vendre a la tripulació ampolles fresques
d'aigua picant, de mig i un litre, al preu de 10 i 20 céntíms respectivament.

Com ja he dit, fíns i tot jo he gaudit de veure passar el carra i el cavall pels
carrers de Sant Feliu venent a domicili les seves caixes d'aigua picant. Aquesta co-
mercialització finí allá pels anys 1965-66 i fou un gran trasbals per a tota la gent que
hi estava abonada.

L'ús indiscriminat d'altres aigües minerals com la de Salenys, Vichy o Caldes
de Malavella fou la causa de que l'embotellament artesa i manual que es duia a terme
a la Font Picant de Bell-lloc, no pogués competir, per qüestions d'envasament, distri-
bució i manteniment, amb les noves tecniques de comercialització d'aígua aparegu-
des al mercat a finals deis anys seixanta.

F. 61.- Fotografia de la Font Picant de BeII-lIoctal com era a comencarnents deis anys seixanta amb el rec i la palanca d'accés al brolIa-
doro L'any 1980, I'Ajuntament cristinenc va prende I'acord d'urbanítzar la zona de la font, que consistí en canalitzar la riera i arranjar la
placa amb bancs de pedra al seu voltan!.
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ROMANYÁ DE lA SELVA

El poble agregat de Romanyá de la Selva, situat a l'extrem nord del ter me mu-
nicipal, just al cim d'una carena de les Gavarres, és un deis més bells que encara exís-
teixen per aquests indrets. Els seus casals agrupats al voltant de l'església parroquial
conserven ufanosament la fortesa i antigor deis vells murs vestits amb pedra i cale de
la seva propia terra. Romanyá ja fou esmentat com a límit de la Vall d'Aro l'any 881
en un diploma del rei Carlemany i la seva parroquia ellO 19 com a concernent a la
canongia de Girona.

Celebres també són les seves restes arqueológiques que es troben en els seus
paratges, com la Cova d'en Daina, descoberta i explorada per primera vegada per
Pere Cama a comencaments del 1900, o les diverses cistes megalítiques que han es-
tat inventariades per Lluís Esteva i Cruañas i publicades en la separata de la revista
"Cypsela Il" de l'any 1977 (Sepulcros megalíticos de las Gabarras).

F. 62.- Església de Sant Martí de Romanyá de la Selva en l'ac!ualitat. La seva construcció és perrománíca molt evolucionada i compta
amb una capcalera rectangular i creuer. El seu campanar de 'T' quadrada, s'aíxeca sobre l'ala nord del transsepte. En la seva par! pos-
terior s'ernplacava el cementiri de la parroquia que fou clausurat, per manca d'higiene, el 3 de desembre de 1911. Aquest mateix mes
s'ínaugurá el nou cementiri de Romanyá de la Selva, situat al peu de la carretera que condueix a Calonge i fou construit pel mestre d'o-
bres Josep Costa Alber!í, per un preu de 1900 Pta.
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Tot i estar agregat Romanya al poble de Santa Cristina des de l'any 1858, da-
ta oficial de la segregació amb Castell d'Aro, la seva llunyania respecte a la Teulera
feia difícil una comunicació vernal amb els altres barris o pobles del municipio És sa-
but que el veinat de Rornanyá solia desplacer-se més sovint a la vila de Llagostera -el
seu mercat setmanal n'era una de les causes de que els pagesos anessin a vendre el
bestiar i la vianda- que anar a relacionar-se amb l'apartat poble de Santa Cristina
que, a més, no gaudia d'un mercat obert on vendre les seves mercaderies. Contraria-
ment a aíxó, calia baixar al poble quan es tractava d'un assumpte oficial depenent de
I'Ajuntament, com podia ésser el jutjat de pau o la milícia. Aleshores, calia agafar les
tresqueres des de Romanya i tot caminant descendir per l'antiga carretera que sorte-
java els boscos del sector de Vallvanera i sortia on avui hi ha els dipósíts de l'aigua
potable, al sector conegut per la Pedrera, prop del mas de can Merla, i d'alli eren a
un pas de I'Ajuntament velloD'aquesta manera hem d'entendre que els problemes es-
devinguts a Romanyá no tenien una transcendencia imminent a la vall, si més no als
seus habitants, car I'Ajuntament, com a administració local que és, en tenia el deure.

L'any 1883, concretament pel mes d'octubre, s'originaren a Romanya de la
Selva i Castell d'Aro diversos focus de fil.loxera que constitufren una veritable plaga
per les nombro ses vinyes d'aquells indrets. Aquesta plaga, transportada de manera
accidental a Europa des de l'Ameríca del Nord, s'introduí al continent l'any 1865 i
dos anys més tard a les portes de l'Emporda. Els pagesos de Romanyá seguiren el
procediment dictaminat per l'administració pública: cremar els ceps o aplicar sulfur
de carboni, malgrat que alguns d'ells tornaren a replantar-los en redoltes contamina-
des i la plaga s'estengué per tota la comarca. Fou una veritable calamitat pública per
a tot el país. Avui día poques vinyes resten afanyades a la zona de Romanyá i les po-
ques que es poden veure acabaran essent zones residencials o esportives dins de poc
temps. La ruralia d'aquest enigmatic poblet de pedra grisa d'antany deíxara pas, si ja
no ho ha fet, a la modernitat i l'oci que hom reclama en aquest temps actual.

F. 63.- Fotografia del mas Castelló de Rornanyá de la Selva, prop al paratge de Vallvanera vers l'any 1917-18. Aquesta vella imatge
ens mostra un dia de treball a la masia feinejada per la família cristinenca Roselló-Mire!. El tipus d'hábítat d'aquestes masies exigia gran
varietat en els productes de la terra: conreus, vinyes, cereals, etc., sense oblidar-nos del bestiar, part important del seu mantenimen!.
L'edificació de les masies d'aquests indrets solien distribuir-se en estances destinades a habitacle deis emprats per a diferents usos, com
ara les corts, el rebost el celler el forn, etc. Annexos a la construcció principal s'hi podien trobar els galliners i els estables pel bestiar i
segons la seva importancia com a explotació l'era per batre els cereals i els porxos per la palla. Avui, deis prop de trenta masos d'a-
quest sector que realitzaven, a primers de segle aquesta habitual explotació agraria, només en queden, com a molt, mitja dotzena.
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La creu de Romanyá de la Selva fotografiada l'estiu de l'any
1930.

F. 64.- Fotogralia de la creu de Ro-
manyá situada a l'esquerra del muní-
cipi en direcció a Calonge i que fou '.
inaugurada el 28 d'aqost de 1904.
La seva construcció es degué a l'a- ~
cord pres per alguns propietaris del
terme de Romanyá de la Selva per
commemorar el pensament de l'im-
mortal Pontífex Lleó Xlii, qui rece-
mana que en tota la comunió católi-
ca i en els cims de les muntanyes es
rendís, en aital forma, homenatge a
Crist, pedra cabdal i base de la nos-
tra actual civilització. Malgrat que en
un principi es pensil confeccionar la
creu d'estil románic, el tipus de cons-
trucció que domina amb la seva es-
glésia el poblet de les Gavarres, difi-
cultats de carácter practic i econó-
mic feren refusar-ho. S'escollí una
arquitectura gótica d'un florit moder-
nitzat pero, senzill i es procura que
la decoració fos simbólica i apropia-
da a la idea que la motiva. La seva
base es cimenta directament sobre
una roca granítica, amb un ample
basament de mamposteria, a on
queda fermat el monument. A la se-
va pedra s'hi escrigué amb lletra gó-
tica: «Amor Gloria y Reparació al
Rey deis Sigles. Any 1904". De la
mateixa qualitat de pedra, peró de
color blanc, fou cisellada la columna
vuit-abada que sosté el capitell i la
creu, linament treballada amb pedra
arenera de Montjuíc de Barcelona.
Al basament s'hi féu recordar que
d'allí va arribar la fe de Jesucrist. El
seu capitell ostenta quatre figures
que simbolitzen les estacions anyals,
i les alterna amb els escuts de Cata-
lunya i Sant Jordi. A la part superior
de la creu hi són esculpis l'anagrama
de Jesús i en el revés, el de Maria en
lletres daurades directament sobre la
pedra. Aquesta pedra fou picada a la
pedrera de Narcís Mas de Pont Ma-
jor i a la de Montjüic, i cisellada pels
escultors Vives i Albareda de Barce-
lona.
Aquest monument mesura tot plegat
prop de set metres i algun deIs seus
blocs pesen prop d'una tona.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS
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F. 65 i F. 66.- Fotografíes de l'aplec
de Romanyá de la Selva. La primera •
imatge recull la munió de persones
aplegades sota el vell exemplar d'al-
zina surera, coneguda com el suro
gros d'en Cama, el 3 de marc de
1936, pocs mesos abans d'esclatar
la guerra civil espanyola. La segona,
reprodueix el romiatge fet davant
l'església de Sant Martí de Romanyá,
vers 1950. Aquesta manifestació
popular, de Ilarga tradició als Paises
Catalans, obeia normalment a moti-
vació de tipus religiós i se celebrava
a moltes ermites de les rodalies el
dia de la festivitat del seu sant a qui
eren dedicades, com Sant Baldiri,
Bell-lloc, Solius, la Divina Pastora,
Vallvanera, el Remei o Sant Grau.
L'aplec de Romanyá, obria els
aplecs de la temporada, per Santa
Creu, el dia 3 de maigo Peró si aque-
lla data s'esqueia en dia feiner, es
posposava per al següent diumenge
del mes perqué tothom hi pogués
anar. Avui, com moltes tradicions
que antany solien estar force arrela-
des en costums de la gent, molts d'a-
quest aplecs ja no existeixen, i en els
que encara es fan, Ilevat del de Pe-
dralta, la seva participació ha minvat
extraordináriament.

Poble de Romanyá de la Selva foto-
grafíat l'estiu de l'any 1930.

GERARD BUSSOT 1UÑÓN
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F. 67 i F. 68.- En aquestes dues fo-
tografies podem observar la tasca de
pelar les alzines sureres realitzades
per «treballadors de bosc» de Santa
Cristina d'Aro, en una sureda próxi-
ma a Romanyá. En la primera foto-
grafia hom pot veure la primera pela
de la qual s'obté el suro anomenat
pelegrí i les seves peles posteriors
són fetes cada vegada que el seu
gruix és superior a 25 milímetres,
cosa que té lloc cada 5-10 anys. Si
l'escorca creix apropiadament, una
alzina surera pot continuar produmt
fins als 150 anys, malgrat que la mi-
llor qualitat s'obté passats els primers
cinquanta anys.
Aquestes suredes nostres foren i en-
cara són, en menor quantia, les ori-
ginadores d'una producció comer-
cial, a ñnals de segle, que beneficiá
ampliament quasi tots els ciutadans
de la valloUn cop despresa l'escorca
de l'arbre eren aplanades les seves
pannes i trac!ades en calent, amb ai-
gua bullent o vapor a les nombroses
fábriques de Sant Feliu, on poste-
riorment es llescava, es laminava i
s'arríbava a la fabricació manual deis
taps. Nombrosos cristinencs foren
assalariats en aquestes tasques rela-
cionades amb el ram surer.
A la segona fotografia podem obser-
var la técnica artesanal deis «pela-
dors» que aixequen, damunt les se-
ves espatlles, el company que mar-
cará i tallará amb la destral la par!
més alta de l'alzina surera i, poste-
riorment, desprendrá el suro del
tronc amb el mánec de la destral.

RECULL D'IMATGES I COMENTARlS
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F. 69. - Visita pastoral realitzada al
poble de Rornanyá de la Selva pel
molt il.lustre senyor bisbe Dr. Josep
Cartaña, el día 6 de novembre de _
1940. La fotografia recull la recep-
ció que es dispensa al senyor bisbe
davant la placa de l'església parro-
quial. Observí's el frontis del porxo
d'accés a l'esglesiola amb l'arc triom-
fal de flors i dues banderes nacionals
a cada banda. Hom pot advertir la
particular relació que s'intentava .
conferir, estat i església, a qualsevol .
acle que es realitzés en aquella epo-
ca.

Fotografia realitzada l'any 1930 de
l'interior de l'església de Sant Martí
de Romanyá,

;
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F. 70.- Fotografia recordat6ria de la
visita pastoral del senyor bisbe de la
di6cesi de Girana, aque\l 6 de no-
vembre de 1940, davant el casal íor-
tificat del segle XVIl-XVIll, propietat
de I'hisendat Sr. Cama. A la fotogra-
fia poden distingir-se diversos perso-
natges cristinencs que foren prota-
gonistes d'aquella cerimoniosa jorna-
da: 1) Annita Sala, 2) Robert Pa\lí,
3) Josep Ciurana, 4) Pere Juncá
(mestre), 5) Joan Cama Marcó, 6)
Sr. Montgé, 7) Mn. Benjamí (secre-
tari del Sr. bisbe), 8) A, I '1 I SI 1/1e-
~9) Jaume Rose\ló, 10) Jaume
Mas 11) Rector de Be\l-\loc, 12)

icens Marañá, 13) Vicens Aulade\l,
14) Josep M. Cama Codina, 15) Jo-
an Quer Gerones (alcalde), 16) Dr.
Tarrús, 17) bisbe Cartañá, 18) Vídua
Trincheria, 19) Mn. Salvador Duran,
20) Jaume Oliveras, del 21 al 25 (?).

Església de Romanya de la Selva fo-
tografiada I'estiu de I'any 1930.

...



F. 71 i F. 72.- Aquestes lotografies
loren tirades J'estiu de 1952, el dia
de J'aixecament del menhir de la
Murtra de Romanyá de la Selva. El
setmanari Áncora de Sant Feliu de
Guíxols en el seu número de Festa
Major així ho notilicá: "En Ro-
manya de la Selva, con la colabo-
ración entusiasta de su cura párro-
co y bajo la inspección y orna-
miento de Luís Esteva -alma i pro-
motor- [ué nuevamente levantado
el Menhir de Murtra.
Esta muy noble tarea estuvo con-
fiada alCen tro Excu rsion ista
Montclar (CEMj, y al Instituto de
Estudios Guixolenses". Cal esmen-
tar que diversos conciutadans cristi-
nencs y guixolencs ajudaren amb el
seu altruista esforc a la col.locació i
conservació del monument como Jo-
sep Roselló Miret, Lluís Anglada,
Uuís Fernández, etc,.

GERARD BUSSOT 1UÑÓN
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EL POBLE DE SOLIUS

L'antic poble de Solius situat a la dreta del Rídaura i en el sector meridional
del terme, arran deis contraforts immaculats de la serra de Sant Grau i Cadiretes,
conserva encara la bellesa de la seva vegetació frondosa i deis seus vius colors que el
fan dissemblant i únic de tots els indrets d'aquestes rodalies. Dífícílment trobarem un
paratge amb tanta identitat propia com el ter me de Solius: gaudeix d'una ufanosa
vall, regada gentilment pel Rídaura i pel torrent de Tueda i les nobles suredes s'es-
campen arreu deis seus virtuosos i atape"its boscos fins enlairar-se a tocar el cel, prop
de la serralada del Montclar, la segona cota muntanyosa més alta del terme, per da-
vallar suaument, entre pins, suros, alzines i brucs, fins abracar els asprosos penyase-
gats de la seva costa mediterrania en el paratge conegut com Canyet.

La seva configuració propiament com a poble, ja esmentada al segle X, amb
una evident disseminació de les masies i els seus «misteriosos)) paratges com Plana
Basarda, el Puig del Hom o el mateix castell de Solius, relativant llunyans a l'església
de Santa Aqnes de Solius feren néixer en els segles passats, costums i llegendes fos-

ques d'aquests indrets.
L'historiador i investigador Eduardo González Hurtebise, en el seu estudi realit-

. zat l'any 1905 "Bosquejo Histórico de la Villa de San Feliu de Guíxols", ens des-
criu que en visitar-se el castell de Solius s'encenia un feix de llenya com a tradicional
record i antiquíssim costum d'aquell indret. Aíxí mateix, el sector de Plana Basarda,

F. 73.- Fotografia deis anys seixanta del municipi agregat de Solius. En la fotografia es pot observar, al cim d'un turó dominant, la silue·
ta del roguer castell de Solius amb antics vestigis de fortalesa, que fou novament [ortificat al segle XIX. AIs seus peus, el vell mas de can
Vicens convertit en el convent de religioses de Sant Josep.
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on es conserven encara vestigis d'un poblat íberic, fou un deis paratges que més fe-
ren voleiar la imaginació popular amb inquietants llegendes. Segons contaven els
vems del poble de Solius, sota el Puig del Hom, arran d'un llac, les goges o fades es-
tenien la seva roba que desapareixia davant la visita de qui gosava apropar-se.

Plana Basarda també fou relacionada amb l'eterna llegenda deis seus ocults
tresors on aventurers de fortuna havien trobat enlluernadores gerres d'or i pedres
precioses. Fins i tot, no fa molts anys, vaig assabentar-me d'una narració popular on
s'aíírrnava que des del punt de Plana Basarda des d'on es distingissin set campanars
de les rodalies, en aquell precís lloc, hi havia enterrat un gran tresor.

No obstant aíxó, la gent del municipi de Solius va haver de temer més pels
malfats que produfren els elements naturals com l'aigua i el foc o els ocasionats pels
sers humans amb rancúniesi enveges, que els suscitats per la magia i els encanta-
ments d'aquells paratges que tan sois creixien en la memoria esporuguida d'aquelles
senzilles gents que facílment ho atríbuien al mal art de la bruixeria.

El dia 3 d'octubre de 1879, aparegué a la premsa guixolenca una carta signa-
da per un cristinenc d'inicial X, relatant el grandiós incendi que va patir el terme de
Solius durant dos dies seguits i que, enganyosament, el seu vemat l'imputá al fosc art
de l'encanteri: "Muy señor mio: Por si gusta insertarlo el periodico que V tan dig-
namente dirige, voy a relatarle lo sucedido en este pueblo.

Serian las ocho de la mañana del dia 28 del pasado cuando encendiose
un pajar de D. Tomás Morató, y al toque de rebato acudieron los vecinos que lo-
graron apagarlo. A las once de la misma volvieron a oir la campana y era que
otro pajar muy cerca al primero estaba preso de las llamas pero con facilidad pu-
do sofocarse el fuego. A las doce reprodujose la alarma pero no fue posible sofo-
car por completo el fuego, pues mientras se apagaba en una parte, aparecía en
otra. Corrían estos vecinos sin descanso a los diferentes puntos en que aparecía
el fuego y a pesar de la actividad de éstos y de las autoridades no se podía dar
fin al destructor elemento y de esta manera continuó hasta cerca de las dos de
la tarde.

Aparece nuevament entre cinco y seis de la misma tarde y de la misma
manera que el anterior durando hasta cerca las diez de la noche. En los interva-
los que aparecía el fuego fueron presa de las llamas: otra pajera, después la paja
de la era, luego dentro de la casa en el banco, en las camas, en las escobas, en
una criba, en una estera, en ropas, simultaneamente en diferentes partes y en
objetos situados en distintos lugares.

Durante la noche no hubo novedad y a la mañana siguiente prodújose de
la misma forma que en la anterior que duró también cerca una hora, no volvién-
dose a ver fuego hasta cerca las once y a intervalos mas ó menos largos duró
hasta las dos de la tarde.

Asustados estaban estos vecinos al ver aparecer, como por encanto, el fue-
go en todas partes y no sabían que hacer por ignorar la causa del suceso. No fal-
tó quien lo atribuyera a arte de brujería, otros a un castigo de Dios y otros a al-
gún material esparcido por toda la casa que con el frote se ehcendía; en fin, pre-
sentaba todo muy mal aspecto por no poder descubrir la causa. Serían las dos
de la tarde cuando entraron sospechas las que dieron lugar a algunas aprehen-
siones.

El tribunal entiende en el asunto, por cuya causa me abstengo de hacer
comen tarios".

Durant els següents anys, el foc fou un deis enemics més perillosos d'aquest
paratge. El mes de setembre de 1880, s'incendiaren els pallers de la masia de can
Pla, gairebé provocaren la ruina d'aquella hisenda. 1l'estiu de l'any 1887 foren calci-
nats els boscos del Sr. Roura, ciutadá de Llagostera i els de Francesc Pujarniscle que,
grácies a l'ajuda de diversos vems de Santa Cristina que acudiren a apagar el foc en
repicar durant hores les campanes de l'església de Solius, tan sois es cremaren. vint
vessanes deis seus boscatges, aproximadament uns 43.000 m" !!!
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F. 74.- Fotogralia realitzada pel guixolenc Pere Rigau I'any 1945 amb el paratge de Solius neva!. Al lons de la imatge hom pot obser-
var la masia de can Cama i, per sobre de la seva teulada, el bell campanar de I'església de Santa Agnés.

F. 75.- Masia i pallers de can Pla de Solius, lotograliats pel mes de juny de 1912 pel ríe hisendat Josep M. Vicens. Hom pot observar,

a la dreta de la imatge, el petit caminet que unia el poble de Solius amb Santa Cristina.



GERARD BUSSOT 1UÑÓN

De la cobdícia i les enveges de l'ésser huma tampoc no se'n llíura aquest mera-
vellós indret que, afavorit per la llunyania de les seves masies era apte per a qualse-
vol fet delictiu com el que ja hem descrit anteriorment sobre el segrest de l'hisendat
Vicens. Pillatges de menor «uolada» eren a l'ordre del dia, fins al punt que molts pro-
pietaris i alguns treballadors de la seva terra, s'enfrontaren obertament i a trets amb
els lladregots que gosaven apoderar-se deis seus guanys, ádhud amb perill de les se-
ves vids. Aíxí, pel mes de gener de 1884, es perpetra un robament amb temptativa
d'assassinat al mas de can Duran de Tellades on, segons contá la premsa de l'epoca,
els bandolers guiats per l'afany de robar els diners de la venda d'un porc es presenta-
ren quan sois hi havia al mas la masovera i, després d'apropiar-se deis diners, la mal-
feriren d'extrema gravetat.

Avui, el terme de Solius s'ha convertit en un deis indrets més plácíds de tot
Santa Cristina, conjuminant l'inesgotable feineig del seus camps conreats amb una
assenyada i puntual -i que per molts anys ho sigui- segona residencia que ha sabut
restaurar magníficament velles masies escampades pel seu terme a punt d'enderro-
car-se.

No vull oblidar-me de la distinció que ofereix a tots els cristinencs el tenir entre
nosaltres la petita comunitat cistercenca de Solius que ben aviat es quanya la simpa-
tia i consideració del poble, i que dirigeix tan encertadament el benvolgut pare abat
Edmon Garreta.

Malgrat aixó, cree que s'hauría de protegir oficíalment el seu sector i proveir
d'un (status quo» precís i primmirat tot el seu entorn paisatgístic i urbanístic, co-
mencant per exigir que el seu nom vagi d'acord amb el que realment és, i demanar
immediatament que l'abocador controlat no porti el nom de Solius, car no és ni de
Solius ni del terme de Santa Cristina, sinó de Llagostera. Tal vegada, dones, seria
més adient que se'n digués abocador de Tellades que, si més no, resulta la seva topo-
nímia més apropiada per aquest sector. El nom de Solius ha de restar immaculat
igual que els colors deis seus camps, d'ocres i verds de la userda i les seves oliveres
velles. En la nostra má hi tenim la solució.

Fotografia del castell
de Solius realitzada
per Joan Cama Marcó
l'estiu de l'any 1930.
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F. 76. - Fotogralia de la porxada
d'accés a Can Pla poc abans de la
seva reforma. En aquest casal suc-
ceí, pel mes d'agost de 1888, una
terrible desgracia. Segons redacta la
premsa gUixolenca, un deis fills del
propietari del mas, que patia aliena-
ció mental, s'apoderá d'una escopeta
de dos canons i l'emprengué a cula-
tades contra la seva mara; posterior-
ment descarreqá l'arma contra un
mosso i una serventa que acudiren
en auxili de la seva mestressa. Poc
després l'homicida va desaparéixer
en endinsar-se cap al bosc d'aquells
paratges. Sortosament, avui, la ma-
sia de can Pla ha esdevingut un co-
negut i apreciat restaurant que digni-
fica gratament la cuina casolana del
sector.

F. 77. - Bella imatge del sector de
Solius, tirada des deis camps del mas
Cama i on es pot admirar l'esveltesa
del seu campanar, constniit entre els
anys 1829-31, damunt la base de
l'antic campanar romaníc, Dins de
l'església, que esta dedicada a Santa
Agn, patrona del poble, s'hi poden
contemplar diversos retaules d'estíl
neoclássic, deis quals sobresurten els
dedicats a la Mare de Déu del Roser
el de Sant Isidre.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS
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F. 78.- Fotografia del castell de Solius realitzada l'any 1929. Hom pot observar l'edífícacíó feta l'any 1830, en plena guerra carlina, per
un tal Pere Dalmau, qui roba els diners públics del soc de la capella de Sant Baldiri i fortifica l'indret aprofítant les restes de l'antic castell
de la Roca de Solius (segle XI). La poca solidesa de la seva construcció féu que, a forca d'anys, el seu bastiment s'anés derruint, a poc a
poc, fins que una forta tramuntanada del matí del 9 de desembre de 1969, l'enderrocá completament.

F. 79.- Així era l'antiga rectoria de Solius fotografiada per l'hereu Vicens el mes de juny de 1912. A la fotografia es pot apreciar el petit
caminet arran de l'olivera i el mur de tancament de la rectoria, on avui hi ha l'ámplia placa del monestir cistercenc, que donava accés a
les masies de can Viader, can Vilavella i ca I'Auladell.
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F. 80.- Fotografia del pati interior de
l'antiga rectoria de Solius de l'any
1912. La gran afecd6 a la fotogra-
fia de l'hisendat Josep M. Vicens ha
fet que arribés fins als nostres dies
documentad6 grafica d'interessantí-
sirn valor local, car es dedica a plas-
mar en els seuS clixés les activitats
quotidianes de la vida de Solius. Ai-
xi, a més de retratar els indrets amb
cameres de clixé normal de vidre,
Vicens també utilitza clixés per a
"VerasCope», portats directament
d'ltalia i que com podem comprovar
són d'un format 44 x 107, diferents
a totes les fotografies aquí exposa-
des. Aquest clixés de "Lastre a Ge-
latina Bromuro d'Argento, extra
Rapide di M. Cappelli, sottilíssime
lectra-mince per Verascope", fabri-
cats a Mila i Tori l'any 1911, han es-
tat d'una gran dificultat per a repro-
duir-los per a fotografia i tal vegada,
alguna d'elles, no tinguin la qualitat
desitjada per a la seva impressi6.

F. 81.- Probablement aquesta foto-
grafia és tirada a \'interior del menja-
dor del mas Vicens de Solius on la
mestressa de la casa, Trinitat Mala-
grida, asseguda al costat de la seva
filia, presideix un convit en honor de
tan distingits preveres. A la taula
deis Vicens, sembla ésser, que no hi
ha mancat res puix, en aque~t brin-
dis final, es pot observar una ampo-
lla de cava -tal vegada xampany
frances- pero que, d'una o altra ma-
nera, era un requisit tan 5015 apte
per a famílies adinerades.

RECULL D'IMATGES 1 COMENTARlS
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F. 82.- Fotogralia de la primera comunió, tirada des del pati de I'església vers 1912. Els nens del municipi de Solius pesen davant d'una
imatge de Jesús, pec després d'haver rebut per primera vegada el sacrament de I'eucaristia.

F. 83.- L'any 1917 el fotógraf professional Pere Ferrer i Barber, succesor de J. Llinás, de Girona, fotografia els nens i lIurs familiars de
Solius que, poc abans, havien participat en I'ac!e solemne de la seva primera comunió.
Arrenglerats i impecablement vestits per aital celebració els nous fidels posen, juntament amb familiars i amics, davant I'església de San-
ta Aqnes de Solius. En primer terme, a I'esquerra de la fotografia i recolza! a I'arbre, podem distingir a L1uísVicens, germa de l'hisen-
da! Josep M. Vicens i a mossen Jaume Bach. Darrera seu hom pot observar el camí d'accés a can Viader i a la banda oposada, a la
dreta de la imatge, la porxada i la porta d'entrada al pati de la rectoria vella.
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F. 84 i F. 85.- Oues imatges més d'aquella primera comunió celebrada I'any 1917. A la primera fotografia podem apreciar com els
veíns del poble es fotografien amb els familiars més próxirns al peu de I'escala de I'església. El primer noiet assegut a l'esquerra de la ío-
tografia és el1i11del mas Pijuan de Solius. La gradl senyora que lIueix el vestit d'amplies solapes, recalzada a la paret de I'escala, sota el
pilastre i que somriu al costat de Uuís Vicens, és la senyora Madrazo, propietaria de la finca de can Oalmau de Solius. Aíxi, el noiet que
resta al costat de mossén Bach, al mig de la fotografia, és el conegut músic i compositor guixolenc Rafael Fígueras i Auladell, de qui la
seva familia materna era originaria del mas Auladell de Solius.
La segona fotografia de tipus recordatori, ens mostra els protagonistes de la solemne celebradó acompanyats del prevere de Solius.
S'ha de fer constar que en la mateixa cerirnónia de la primera comunió s'acomplia també I'acte sacramental de la camunió solemne
per a noiets i noietes més grans del poble. D'aci, dones, les difereendes d'edat entre uns ~ombregants i els a1tres.
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L'HISENDAT VICENS DE SOUUS

Com ja he dit anteriorment una part important d'aquest -Recui! d'!matges i
Comentaris», es deu a la valuosíssima aportació fotográfica facilitada pels deseen-
dents de l'hisendat Vicens, avui família Vícens-Batet, resident a Sant Feliu de Guíxols
que, a través de generacions preserva com una joia els vells clixés de vidre fotogra-
fíats a comencaments de segle per Josep M. Vicens.

Dibuix a la ploma de la parroquia de Solius realitzat per
Maria Vicens l'any 1931.

F. 86.- L'últím hereu deIs grans hisendats de can Vicens de So-
lius, Josep Vicens i Compañó, en el dia del seu casament (27
d'octubre de 1909), amb la pubilla del mas Tapioles, també de
Solius, Trinitat Malagrida.
Devot afeccionat a la fotografia, a ell es deu la valuosa col.lec-
ció de clixés de vidre de diferents ac!ivitats, burgeses i rurals,
de la població de Solius a comencarnents d'aquest segle.

87



RECULL O'IMATGES I COMENTARIS

Avui, aquestes fotografies són una documentació interessantíssima per com-
provar com vivía una família de l'alta burgesia rural catalana a principis de segle -els
Vicens i Malagrida- (amb els seus notoris lIigams amb el clergat), pero que també va
saber plasmar la labor quotidiana deis feinejadors del camp i lIurs masies.

Sembla ésser que els Vicens de Solius venien d'una ascendencia noble i antiga.
Un seu avantpassat -segons conten- lluítá, frec a frec, amb Jaume I en la conquesta
de Mallorca. Per aíxó, i en agra"iment a la seva col.laboració, deixaren d'ésser vassalls
del monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols i reberen d'aquest cenobi la senyoria
de Solius.

Durant el segle XIX, els Vicens foren uns rics terratinents amb gran quantitat
de possessions: la seva casa pairal, can Vicens i les terres que l'envoltaven, can Víla-
vella, Mas Tellades i can Ribot, tots de la termenada de Solius. Al barri Bufaganyes
de Santa Cristina d'Aro posseien el mas Darder ja que el seu propietari, Roc Caste-
lió, s'esposa amb una pubilla de can Vicens i per raons d'ímportáncia d'hisenda i he-
retats canvía el seu cognom de Castelló pel de Vicens i passa a ésser des d'aleshores
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E 87,- Fotografia familiar deis Vicens de Solius, realitzada el 2 de febrer de 1867, En ella s'escrigué els noms i l'edat deis seus perso-
natges: al bell mig de la fotografia Josep Vicens i Bartomeu a l'edat de 41 anys i 5 mesas i mig; a la seva dreta, l'hereu Joan, de 23
anys i cinc mesos, i a l'esquerra el petit Maria Josep, de 12 anys i 10 meses. Assegudes d'esquerra a dreta: la filia gran, Maria, de 21
anys i nou mesas, la seva esposa Clara Puig, de 42 anys i 8 mesos i I'Elvirade 18 anys i 1 mes.
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Roe Vícens i Castelló. A Llagostera eren propietaris de can Soladó i dues cases més
al carrer de Gírona, al veinat de Sant Llorenc, de can Puíq, així com d'altres propie-
tats a Sant Feliu de Guíxols, Llambílles, etc.

La família Vícens, dones, era en aquells temps el lIinatge més important del
municipi de Solius. Encara avuí es conserva, a l'església de Santa Agries, el banc fa-
miliar que posseia al temple en haver col.laborat ámplíament en la construcció de la
nova esglesiola l'any 1773 i sota l'avínenca del Sr. bisbe de Gírona, Manuel Antonio
Palmero, qui ho autorítza amb el corresponent document de 20 de febrer de 1773.

El que sí és evident és que la família Vícens fou molt hospitalaria. Cada dílluns
les senyores de la casa donaven almoines a les llargues cues de pobres que acudien a
rebre uns quants «qucrros» per sostenir-se durant alguns dies. Fíns i tot, es díu que la
família Vícens costejava els estudis eclesíástícs als joves d'aquestes rodalies que, per
manca de mitjans económícs apropiats, no podien lIurs famílies fer-se cárrec de la
seva educació vocacional.

Avui, el mas Vícens i les propietats de Solius són, gairebé totes, patrimoni de
la comunitat de religioses de Sant Josep de Girona i les seves velles dependencies
s'han convertit en el modern convent de Santa Elena de Solius

F. 88.- Quadre familiar de la familia Vicens de Solius realitzat per Joan Vicens i Puig el 16 de febrer de 1880, amb fotografies de diver-
sos anys. Hom pot observar les unions matrimonials deis descendents de Josep Vicens i Clara Puig. Així, Joan i Maria Vicens s'esposa-
ren amb els germans Mercé i Antoni Compañó, Maria Vicens amb Júlia Tarrés i E/vira es casa amb un professor de música del qual no
en sabem el seu nomo



F. 89 i F. 90.- L'any 1828 liniren les
obres de reforma i d'ampliacó de la
casa pairal de can Vicens de Solius.
El mas comptava amb un edifici
principal, cobert a dues aigües i de
tres plantes, que era l'habitacle pree-
minent de la família Vicens. A la
planta baixa hi havia l'ampli vestíbul
amb una escala de pedra inclosa que
donava accés a la planta del primer
pis. A má dreta, s'hi trobava el rnen-
jador principal, abillat tan soIs per a
les festes assenyalades o invitats de
condició especial, decorat amb tot ti-
pus de mobiliari noble: vitrines per a
vaixelles de cristall i de plata, por-
cel.lana xinesa, piano, balancins i
cadires de reixeta d'estil isabelí, o bu-
fets bellament treballats amb fina
marqueteria, a més d'innombrables
obres d'art en quadres i escultures de
bronze. A ma esquerra hi havia el
menjador ordinari que connectava
directament amb una espaiosa cuina
on hi destacava l'ámplia xemeneia i
els fogons de pedra, més pro pis d'un
hostal que d'una masia particular. En
el primer pis, les cambres de la famí-
lia disposaven de belles calaixeres,
vitrines i consoles que adornaven les
sales annexes a llurs habitacions. En
el segon pis, més habitacions per a
invitats i al damunt d'elles les golfes i

. el torreó. La linea, a més posseia
coberts i dependéncies per a l'ús deIs
seus treballadors, així com quadres
per a cavalls i per al bestiar.

RECULL D'IMATGES I COMENTARlS
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F. 91 i F. 92.- Fotografia realitzada
per Josep M. Vicens, l'any 1912, de
la masia de la seva propietat cone-
guda com a can Vilavella, prop de
l'església parroquial de Solius i que,
no fa gaire temps, ha estat modifica-
da i ampliada per a ús de segona re-
sidencia. A baix, podem contemplar
el clan familiar deIs Vicens en un dia
de festa a la terrassa de la finca de
Solius. El seu patrimoni era tan gran
i extens, en aquella epoca, que els
permetia de tenir qualsevol caprici
que satisfés o millorés la seva quali-
tat de vida. En aquesta imatge hom
pot observar, al fons, un gramófon
accionat per motor de corda, amb la
seva característica trompa que am-
plificava els sons originals enregis-
trats en el disc, i tal vegada, una
peca única d'aquell temps en aquests
indrets.

GERARD BUSSOT I UÑÓN
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L'APLEC DE SANT BALDIRI

De tots els vells aplecs que es feien a les nostres contrades Sant Baldiri era, tal
vegada, el que hi efluía més gent de la vall i de marina juntament amb el de Sant
Grau, a la termenada de Llagostera, que també gaudia d'una excel.lent renombrada i
que se celebrava per la diada de la Merce, o sigui el 24 de setembre.

L'aplec de Sant Baldiri, nomenat així per l'ermita erigida en honor del Sant
mártir, tenia lloc just a les portes de la flairasa primavera. Congregava al seu paratge ,
a nombrasos ciutadans que oíen misa a la petita capella i cantaven els antics goigs
de Sant Baldiri, ja que els nous goigs foren escrits l'any 1926 per Mn. Gai, prevere
de Cassá de la Selva. Després, es preparaven per gaudir d'una suculent cuinada, pre-
parada en el mateix lloc, amb foc baix de bona llenya, acompanyada de porró de vi
en ma per així passar-ho el millor possible en aquesta joliua diada campestre.

No hi ha millors paraules per descriure aquest aplec que les escrites per Ga-
ziel, en el seu immillorable llibre «Sani Feliu de la Costa Brava». Mestre de la narra-
tiva, Gaziel et fa sentir com a part interessada d'aquestes colles que, amb joia, acu-
dien al vell aplec de Sant Baldiri: "EIs fidels, en acabar l'ofici, s'escampaven pel ro-
dal, sota la bona ombra o al tebi solell d'una clariana sense brossa, a prendre po-
siciá, armar amb quatre pedres grosses un fogá rústec, treure el provei'ment, fer
embosta de llenya seca, omplir el porrá i posar-lo a la fresca, i cobrir amb un
drap blanc i flairás de bugada les grans rodalles de pa tendre i la coca ensucra-
da. 1 tot seguit les dones aplegaven I'essencial de I'aplec, que era la minestra.
D'arrossos de pollastre, llagosta, conill i costella de porc, en una barreja que el
sofregit de ceba i tomdquet convertia en un arrop saborás, n'hi havia de totes
flaires. La boscúria quedava perfumada a [ons.»

F. 93.- El mas de Sant Baldiri també
serví, a les darreries del segle XIX,
d'emplacament del cos de "Carabi·
neros del Reyno", que depenia di- .
reclament de la comandancia de Gi-
rana, per a contral del contraband
que se solia produir davant les costes
de Canyet.
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L'APLEC DE SANT BALDIRI

De tots els vells aplecs que es feien a les nostres contrades Sant Baldiri era, tal
vegada, el que hi afluía més gent de la vall i de marina juntament amb el de Sant
Grau, a la termenada de Llagostera, que també gaudia d'una excel.lent renombrada i
que se celebrava per la diada de la Maree, o sigui el 24 de setembre.

L'aplec de Sant Baldiri, nomenat així per l'ermita erigida en honor del Sant
mártir, tenia lloc just a les portes de la flairosa primavera. Congregava al seu paratge ,
a nombrosos ciutadans que oien misa a la petita capella i cantaven els antics goigs
de Sant Baldiri, ja que els nous goigs foren escrits l'any 1926 per Mn. Gai, prevere
de Cassá de la Selva. Després, es preparaven per gaudir d'una suculent cuinada, pre-
parada en el mateix lloc, amb foc baix de bona llenya, acompanyada de porró de vi
en má per així passar-ho el millor possible en aquesta joliua diada campestre.

No hi ha millors paraules per descriure aquest aplec que les escrites per Ga-
ziel, en el seu immillorable llibre «Sant Feliu de la Costa Brava». Mestre de la narra-
tiva, Gaziel et fa sentir com a part interessada d'aquestes calles que, amb joia, acu-
dien al vell aplec de Sant Baldiri: «Els fidels, en acabar I'ofici, s'escampaven pel ro-
dal, sota la bona ombra o al tebi solel/ d'una clariana sense brossa, a prendre po-
siciá, armar amb quatre pedres grosses un fogá rústec, treure el provei"ment, fer
embosta de l/enya seca, omplir el porrá i posar-lo a la fresca, i cobrir amb un
drap blanc i flairás de bugada les grans rodal/es de pa tendre i la coca ensucra-
da. 1 tot seguit les dones aplegaven I'essencial de I'aplec, que era la minestra.
D'arrossos de pollastre, l/agosta, conill i coste l/a de porc, en una barreja que el
sofregit de ceba i tomaquet convertia en un arrop saborás, n'hi havia de totes
flaires. La boscúria quedava perfumada a [ons.»

F. 93.- El mas de Sant Baldiri també
serví, a les darreries del segle XIX,
d'ernplacament del cos de "Carabi-
neros del Reyno", que depenia di- .
reclament de la cornandáncla de Gi-
rona, per a control del contraband
que se solia produir davant les costes
de Canyet.
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L'any 1879, la premsa guixolenca dona la primera notícia del que anomenava
"tradicional fiesta de Sant Baudilio". Malgrat que no tenim cap dada per precisar
quan s'iníciáaquest aplec, podem esmentar que l'any 1464 ja existia una ermita en
aquests indrets dedicada a Sant Baldiri, pero no fou fins a partir de 1719 que es fe-
ren les obres de la capella i pels voltants de 1740 es féu l'església actual que hom co-
neix: "El martes, dia de San Baudilio, celebrose su tradicional fiesta en el case-
ron de este nombre y en el de San Benito con una concurrencia numerosísima.
Bailaronse las características sardanas y alguna que otra habanera al compás de
los melancólicos acentos de algún violin insolvente o al son de anti-poético tam-
boril, celebrandose luego campestres festines en honor del santo.

En Solius fueron también muchas las personas que en tartana o a pié acu-
dieron a bailar las sardanas y contrapasos ejecutados por la orquestra de L/agos-
tera la cual dió después un baile en el patio de una de aquellas opulentas casas
de campo". I

L'aplec de Sant Baldiri, antany, solia coincidir amb la festa major de Solius. Al
matí els veins del poble acudien a l'ofici solemne celebrat a l'església parroquial de
Santa Agnes i a mig matí, hom pujava per tresqueres fins al paratge de Sant Baldiri.
Allí, tot descansant, escoltava unes quantes sardanes executades per la cobla de torn
-que més tard animaria el ball de nit a Solius- per poc després entomar-se'n cap
avall per gaudir d'una bona taula expresament abillada per la Festa Major, on el mi-
llar pollastre del galliner -aleshores el requisit indispensable per a grans ocasions-
havia estat cuinat per aital escaienca,

Diversos anys, pero, el vell aplec de Sant Baldiri, malgrat ésser en epoca gai-
rebé primaveral, es veié sorpresa per uns dies de pluja i vent que feren minvar la
concurrencia deIs anys 1884 i 1886. "El Eco Guixolense" de 25 de maig de 1884
així ho comunica als seus lectors: "La antiquisíma Romeria de Sant Baudilio este
año resultó completamente aguada. No sabemos que asistiese nadie a ella y si
alguien tuvo semejante humorada en un dia tan lluvioso y frio, no hay duda que
debió divertirse de lo lindo, máxime si llevaba consigo alguna baraja y era algo
sabido en solitarios".

F. 94.- Fotografia de l'interior de la
capella de Sant Baldiri en l'actualitat.
Els seus murs i brancals han estat in-
discriminadament arrencats per
mans lurtives que, a l'empara d'a-
quell paratge alluyat i per a usos par-
ticulars, han malmenat aquesta anti-
ga capella i el seu habitacle.
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Dibuix a la ploma deIs camps del
mas Uaurador realitzat per Maria Vi-
cens l'any 1931. Oes d'ací es podía
anar fins a Plana Basarda i l'ermita
de Sant Baldiri.
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De manera semblant a I'aplec de Sant Baldiri, la Festa Major de Solius d'aquell
mateix dia i any, fou en conseqüéncía molt poc concorreguda. L'orquestra de Llagos-
tera encarregada d'amenitzar els parroquians hagué de suspendre la seva actuació
sardanística a causa del xáfec impetuós que caigué sobre Solius. Fins i tot, aquell any
s'havía aíxecat un aírós envelat per festejar els balls de nit pero la forta pluja que caí-
gué en tan poca estona fangueja aquell indret i va haver-se d'habilitar, a corre-cuita,
una vasta sala del mas Pla on se celebra finalment la revetlla nocturna.

L'any 1902, l'aplec de Sant Baldiri, afavorit inicialment per un dia asolellat,
fou un deis més concorreguts que es puguin recordar. Hi acudí gent de Tossa, Lla-
gostera, Cassa, Solius, Santa Cristina i Sant Feliu. EIs venedors ambulants que cada
any esperaven amatens a les colles d'excursionistes per vendre reqalessía, pinyons,
ametlles i-avellanes es feren, com vulgament es diu, d'or, Aquell any, pero, les reser-
ves de vi -tal vegada no massa próvída- s'exhauriren completament fíns al punt de
no trobar-se cap ampolla a la venda, malgrat que algun deis revenedors fes el seu
«aqost» a la revenda. Aíxó sí, com de costum no podia faltar una bona ruixada en fi-
nalitzar la festa i que va agafar a més d'un desprevingut sense paraigües.

Del que tampoc es deslliurá aquest paratge fou deis incendis que, per aquella
epoca, calcinaren bona part deis seus boscos. Pocs dies després d'haver-se celebrat
el seu tradicional aplec, l'any 1903, es declara un gran foc als boscos propietat de
Dolors Madrenys, vídua Vílá. L'incendi s'íniciá a les nou del matí del dilluns 28 de
maig i pogué ésser dominat en caure la tarda gracies a l'ajuda deis sometents de Santa
Cristina i Llagostera, i també d'un nombrós grup de vei'nsd'aquestes contrades. No obs-
tant aixó, el foc calcina prop de seixanta vessanes, aproximadament, uns 131.000 m2!!!

Aquest aplec encara se celebra i amb nombrosa assísténcia, fíns a meitats deis
anys cinquanta que, coincidint amb d'altres, decaigué lentament els darrers anys fins
a oblidar-se completament la seva commemoració. Avui, Sant Baldiri ha esdevingut
un paratge desolat, esmicolat per persones incíviques que han fet ÚS inadequadament
d'aquest sector i han malmes completament l'antiga capella i el seu entorno Difícil-
ment podrá sobreviure gaires anys més a l'enderroc obligat deis seus murs i teulades
produíts pel furt deis seus antics materials d'obra, que són ben pagats per guarnir lu-
xoses cases de segona residencia. Malgrat tot, aquest encisador paratge, encara con-
serva alguns deis seus preuats encants, com la font del mas constnúda l'any 1877,
on .els romeus es refrescaven, o la bassa on neix el Ridaura i que transcorre soterra-
niament fins a sortir al terme de Llagostera per anar a desembocar, tot passant per
Santa Cristina, a la Platja d'Aro.

És una bona excursió i que, de ben segur, us agradara. 1 si teniu una mica d'í-
maginació, encara podreu sentir els alegres cants deis pelegrins dins l'hermosa i peti-
ta capella de Sant Baldiri.
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F. 95 i F. 96.- El dia 20 de maig,
diada de l'aplec de Sant Badiri, tot-
hom de les rodalies salia pujar cap
aquell indret. Rics i pobres, petits i
grans, el uns en tartana o a cavall i
els altres a peu, trescaven dreceres
cap a esbargir-se a bosc. EIs veins de
Solius solien arribar-hi pels petits co-
rriols que, des de l'església parro-
quial, enllacaven amb els camins de
can Uaurador a can Mingo i, d'aci,
tot passant pel costat de Plana Ba-
sarda i la muntanya del Montclar,
enflacar amb la glorieta de Sant Bal-
diri. En canvi, pels vems de Sant Fe-
liu el camí era forca més esquerp,
car havien de pujar per la costa d'en
Cirera i d'alli a l'ermita de Sant Be-
net, prop al mas Rifa, per caminar
fíns a can Codo lar que era relativa-
ment a prop de Sant Baldiri. Fins i
tot, alguns excursionistes, en acabar
la diada de l'aplec i en retornar cap
a Sant Feliu, pel camí de Sant Be-
net, solien tambar per una senderola
cap a l'ermita de la Divina Pastora,
enlairada dalt d'un turonet i domi-
nant la mar blava de la Medíterránia
i, així, acabar la xefla amb un resso-
pó, just abans d'aplegar-se cap a les
seves cases.

GERARD BUSSOT 1UÑÓN
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F. 97 i F. 98.- Dues fotografies deis aplees de Sant Baldiri. La primera d'elles és de l'any 1916 i la segona del 1943. Ambdues imatges
ens mostren la bonhomia d'aquella gent que, mancats de divertiments públics, acudien als aplecs que es realitzaven per aquestes contra-
des. Al matí, l'oficí solemne en honor al sant de l'ermita, era l'acte més important de l'aplec, per tot seguit i prop a tocar el migdia,
executar-se un parell d'airoses sardanes a l'era del casal. Aleshores, venia una de les «certmónies» més esperades per tots els romeus:
l'ápat. lmprovisades graelles i fogons rústecs cuinaven els menjars que delec!arien al critic culinari més exigen!. La flairosa arrossada de
pollastre, la lIagosta amb escamarlans o la costella de porc, criat amb parolada i glans, com cal, convertia aquell paratge en una flaira
general, que hagués obert la gana a l'home més desganat d'aquest món. En acabar se servia café, acompanyat d'una gerra fresca d'ai-
gua de la font de Sant Baldiri, després la copa i mentre s'esperava que els músies iniciessin la bailada, donava temps encara per fer una
becaina. Malauradament l'home modern deis nostres dies, iutel.ligent i acaparador de tot alió que es posa davant seu ha deixat, incom-
prensiblement, escapolir-se-li una joia ben preuada. Només, dones, ens resta dir una cosa: fins mai més aplec de Sant Baldiri.
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F. 99. - Fotografia de l'ápat que se celebra a l'era del casal de Sant Baldiri, pocs dies després d'haver-se acomplert l'acte solemne de la
primera comunió a l'església de Santa Agnés de Solius, l'any 1917. Tradicionalment, els novells fidels i llurs familiars realitzaven una vi-
sita a la capella del sant on, després d'encendre unes quantes atxes i resar unes preqáríes, es cuinaven a l'era diversos menjars per com-
memorar aquest esdevenimenl. En la imatge, hom pot observar els nous feligresos i llurs amistals amb plats i garrafons de vi a la má,
que es disposen per a la fotografia del record. A la dreta de la fotografia, Lluís Vicens -que emigra poc després cap a Sud-américa i
mai més se'n tingué notícia- omple el got del rector de la parroquia de Solius, mossen Jaume Bach.

F. 100.- La cacera del conill i del senglar, rastrejada pels amatents gossos de caca, també fou protagonista pels voltants deis boscos de
Sant Baldiri. La fotografia recull, dones, el moment en que els cacadors es disposen a sortir darrera les seves preses. El primer de l'es-
querra és l'hisendat de Solius, Josep M. Vicens i, qui resta a l'esquerra de mossén Bach, a qui podem veure armat amb una escopeta de
dos canons, és en Salvi, masover del casalot de Sant Baldiri.
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CANYET: EL LITORAL CRISTINENC

El poble de Santa Cristina d'Aro, afavorit per l'agregació del vell ter me de So-
lius, compta actualment amb un petit pero alhora bell trosset d'aquesta inigualable
costa que, molt encertadament, Ferran Agulló batejá des del mirador guixolenc de
Sant Elm com la Costa Brava i que és l'orgull de totes les viles i ciutats que, com si
d'una rifa es tractés, donen facana explícitament en aquest bocí de marina que s'es-
tén des de Portbou fíns arribar a les platges de Blanes. Malgrat que molta gent ho ig-
nori i fíns i tot se sorprengui del nostre litoral, Santa Cristina limita el seu terme cos-
taner entre la cala deis Canyerets i part de la de Canyet, a llevant, i al terme de Tos-
sa, just a deixar la cala de Vallpresona, a ponent.

Avui, són del tot conegudes les seves tres cales, sobretot les de cal Senyor Ra-
mon o de la Curcullada i la de Vallpresona pel seu ús quasi exclusiu de nudistes pero,
sobretot, per la seva innegable bellesa i netedat de llurs aigües que, contemplades
des de la carretera que condueix de Sant Feliu a Tossa, sembla com si s'emmirallés el
blau cel que les cobreix.

F. 10 1.- Fotografia de la punta de Canyet amb les seves glorietes, gairebé, en estat virginal. Les obres realitzades per I'hisendat Sacrest
encara no s'havien comencat, puix no hi ha el viver de lIagostes ni el camí de ronda que envolta la penya de Canyet, ni els ponts.
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Antany, peró, ellloc més conegut de la nostra costa era el paratge de Canyet,
ernplacat on avui s'aixeca la urbanització Rosamar. En aquest indret hi havia I'antic
mas de Canyet que fou, a comencaments de segle, propietat de la família Castelló de
Sant Feliu i que va ésser enderrocat I'any 1946 pel nou propietari Sr. Sacrest, qui
també va adquirir les propietats de Sant Baldiri i can Codo lar.

Aquesta zona, pero, afavorida pel seu difícil accés, fou escenari ideal pels con-
trabandistes. Encoberts per la nit, trescaven amb carros i animals carregats de tabac i
aiguardent per embolicats corriols i caminets fets pels carboners i així arribar cautelo-
sament a les masies de can Codolar, Sant Baldiri i can Cabanyes -aquesta última ma-
sia al terme de L1agostera- prop de la serralada del puig de les Cadiretes, allí feien
nit i intercanviaven els productes amb altres guies nocturns que ho dístribuien per to-
ta la comarca. Per aíxó, el casal de Sant Baldiri s'habilitá cap a 1890 per a ús deIs
carrabiners del regne, qui vetllaven perqué aquests productes de contraband no arri-
bessin més enllá de les muntanyes del Montclar.

Pel mes de novembre de 1884, el cap ita francés del paquebot «Esperancen es
veié en I'obligació de llanear al mar, a causa del fort temporal que es produí davant
les costes de Canyet, un carregament composat de 300 barrils d'aiguardent i 200
quilos de café. Aixó féu baixar a la dotació de carrabiners de Sant Baldiri per custo-
diar, fins a la seva incautació, tan lIaminadors fardells.

Malgrat tots aquests lIastimosos successos -el contraban resta molts anys infil-
trat en la societat d'aquella época- els paratges de Canyet ressaltaven per la seva be-
Ilesa a qui els guaitava per primera vegada. Encisadora i virtuosa aparegué als ulls de
nombrosos personatges d'élite mundial que tingueren la sort de passar-hi una estada,
a la década deIs anys quaranta, quan els seus indrets restaven encara immaculats, tal-
ment com ho havien estat segles enrera. El rei Balduí de Bélgica i Fabiola estiuejaren
quinze dies allunyats del seu món i, entre pins, suros, alzines i la mar blava, retroba-
ren una pau que, ja aleshores, comencava a escassejar. Altres personatges com el rei
Umbert d'Itálía o el mariscal de Franca Jover, gaudiren de la invitació del senyor Sa-
crest per reposar plácídament a la finca del mas Canyet.

Avui, aquest paratge ha canviat molt. Enmig deIs seus boscos i comalades, on
hi recorre el torrent de Canyet, s'hi han alcat alts edificis residencials i sumptuosos
xalets per a estiuejants. Les seves platges resten intactes peró, el seu entorn ja no
rep la pau d'antany. Tot aíxó, és el que ens ha quedat d'aquell encisador indret. El tu-
risme, motor que mou, cada día més, la nostra minvada economia ha estat el tribut
que hem hagut de pagar per enlairar el nostre nivell social, tan esquifit fíns no fa pas
massa anys. EIIés el progrés per a tots nosaltres, peró, hem d'ésser prou valents per
reconeixer obertament que res no ens dóna a canvi. El benestar d'avui s'ens ha endut
la bonhomia d'ahir, Dues paraules, dones, que comencen amb la lIetra B, i que ens
distancien lIargament del passat i del present. Tant de bo, peró, que el futur, com a
mínim, sia igual.

Fotografia posterior a l'any 1946,
car les obres realitzades pel Sr. Sa- e-
erest ja són fetes.

qq



F. 102.- Fotografia realitzada pel
fotógraf resident a Sant Feliu, Rícard
Mur, amb anterioritat a 1939 (any
de la seva defunció). A la imatge
hom pot observar la masia original
de Canyet, la seva platja i els esculls
que, posteriorment, serien units amb
artistics ponts d'obra. Al capdavall
hom aprecia la cala Curcullada o del
Sr. Ramon i els rompents de Vallpre-
sona.

F. 103.- Bella fotografia d'una de les
glorietes que hi ha constniides a la
punta de Canyet i que avui es troben
gairebé enderrocades. Als peus de
les seves asproses roques, un llagut
feineja calmosament amb les seves
xarxes esperant guanyar-se el soste-
niment de la seva família.

RECULL D'IMATGES 1 COMENTARIS
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F. 104.- Fotografía del paratge de Canyet, tirada des de la carretera de Sant Feliu a Tossa, probablement cap el 1920. (La construcció
de la carretera a Tossa es féu durant la greu crisi de la Primera Guerra Mundial, en qué molts obrers perderen, com a conseqüéncia im-
mediata, els seus llocs de treball). En la construcció d'aquesta via de comunicació, vital sobretot per a la població de Tossa, participaren
infinitat d'obrers aturats de les rodalies que, a cops de pie i pala, s'obríren camí en mig d'una vegetació abrupte fins arribar a connectar
amb la joliua i, antany, marinera població per excel.lencia. Tossa.

F. 105.- En aquesta antiga fotografia podem apreciar tal com era originalment el casal de Canyet, propietat de la família Castelló de
Sant Feliu de Guíxols. La masia, composada de planta baixa i pis pel cantó de Llevant, es convertia en tres plantes a la facana nord, on
solien allotjar-se els masovers que tenien cura de les seves terres. A la fotografia hom pot observar, al costat d'una gran portalada, un
deis pocs vehicles automóbils d'aquests voltants que servia per conduir díáriament el seu propietari des de la ciutat de Sant Feliu fins a
Canyet.

(OS·¿2 :srava - S. FE tU DE GUI«OLS. - Kioscos ce '.:Úí-::-:
L. ROl~in, io~.Barcelona
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ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
A SANTA CRISTINA D'ARO

L'activitat cultural i recreativa del poble de Santa Cristina d'Aro, a fínals del se-
gle XIX i cornencaments del XX, no ens hem d'enganyar, anava en concordanca
amb el taranná de la mateixa vila. Ací, no es disposava de grans entitats recreatives i
socials com "El Casino Guixolense" o el "Nuevo Casino La Constancia" de la ve"i-
na població de Sant Feliu, que portaren a ter me gran nombre d'espectacles literaris i
artístics i que convertiren Sant Feliu de Guíxols durant aquella epoca en la població
capdavantera d'aquestes comarques.

Santa Cristina, peró, comptava a finals de l'any 1879 amb la seva propia enti-
tat recreativa anomenada "Casino Cristinense", del qual en tenim notícies qrácíes a
la premsa guixolenca que, en el seu número setmanal de "El Eco Guixolense" del
30-X-1879, agra"ia l'aportació realitzada per aquesta associació cristinenca envers els
dammficats de Llevant: "El casino Cristinense del vecino pueblo de Santa Cristina
de Aro, ha remitido a la Comisión de la Juventud de esta Villa la cantidad de
diez y siete pesetas y siete centimos con destino a las victimas de las inundacio-
nes de Levante, cuya comisión lo hace público por medio del "Eco" para satisfac-
ción de aquellos señores socios".

Aquesta societat tenia per objecte principal fomentar el contacte de les perso-
nes que el componien i procurava donar les mateixes opcions i passatemps que es
podien trobar als vells salons recreatius i sales de lectura. Per aíxó, la societat recrea-
tiva va crear un gabinet de lectura i se subscriví a les publicacions de "La Ilustración
Española y Americana" i "La Ilustración Nacional" fins ben entrat el 1893, tal ve-
gada pels voltants de l'any en que deixá de funcionar com a centre cultural.

Prop a esclatar la Primera Guerra Mundial, que tantes adversitats porta al vell
continent, inclosa la nostra terra, a Santa Cristina s'estrenaren dues sales de ball on
es realitzaren tota classe d'activitats com concerts, conferencies, vetllades líteraríes i
musicals i diversos balls de l'época. Aquests dos salons promoguts l'un per Pere Ber-
tran, al carrer Centre, i l'altre per Josep Costa Albertí, al carrer Comerc (aleshores
encara aquestes vies no tenien el seu nom definit), presentaren pel mes de febrer de
1914 sengles instancies certífícades pel mestre d'obres Pere Pascual, resident a Sant
Feliu, on es garantien les condicions de seguretat del local per habilitar-les per a ús
de ball público Sembla ésser, peró, que la sala del carrer del Centre no estigué gaires
anys en servei, puix que per diverses converses mantingudes amb la gent gran del
poble aquesta sala ja no la veieren funcionar.

La que sí va servir durant molts anys com a saló de ball fou la sala del carrer
Corriere, coneguda popularment per la de "can Saleta" ion s'ínstal.lá posteriorment
el Centre Recreatiu, vers 1930.

L'any 1935, va néixer el nou centre recreatiu local "Nuevo Casino Guixolen-
se", amb un renovat aire del que havia estat el seu antecessor i que va fíxar la seva
seu social al carrer de la Teulera núm. 37, al pis conegut com ca la Manela. Els seus
estatuts, editats per l'impressor Manuel Comas de Sant Feliu, establien tot tipus d'ac-
tes socials com el Carnaval o la Festa Major, a excepció deis actes polítics i deis jocs
d'atzar,
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ELS CARNAVALS A SANTA CRISTINA D'ARO
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Qui ho havia de dir que l'encisadora població de Santa Cristina, gaudiria
aquests darrers anys d'una de les rues carnavalesques més populars i animades que
se celebren, actualment, a la zona Costa Brava-centre?

Antany, sembla ésser que els cristinencs comenc;:aren a celebrar el seu petit
carnaval, d'una manera més o menys organitzada, l'any 1930 poc després que s'exi-
liés a París el general Miguel Primo de Rivera, que havia imposat una dictadura mili-
tar l'any 1923 i dissolgué tot tipus d'activitat catalanista, ajuntaments i diputacions
provincials i establí l'obligatorietat de la llengua castellana a la nostra terra. Adhuc
prohibí qualsevol manifestació pública com el Carnaval; d'aquesta manera la celebra-
ció resta limitada a l'ámbit privat o familiar.

L'any 1930 va néixer de la má d'una colla de joves de Santa Cristina l'agrupa-
ció carnavalesca sPenva Els Tranquils», capitanejada per Josep Mont Marcó, Joan
Llambí i Josep Roselló i que va impulsar decididament els primers carnavals eojicio-
sos» de la vila. Aquell primer any es representa, pels carrers de la població i amb
gran acceptació, la jocosa obra «Sa Majestat el Rei de Bufilandia», que íínalítzá a la
plac;:a Mn. Baldiri Reixac amb uns graciosos ballets, característics des de llavors a
l'hora de celebrar-se el carnaval cristinenc.

En aquells anys també es formaren algunes altres colles carnavalesques que
representaren llurs espectacles pels carrers de Santa Cristina. La més coneguda d'e-
lles fou la formada per l'avi Rosés, d'ofici carnisser, Martí Castelló, Francesc "Chico"
Figueras i d'altres, els quals representaren l'any 1932 el ((Ball de la Xata» i l'any se-
güent ((El Rey que rabió». No fa gaire, el meu oncle, en Martí Castelló, al qualli toca
representar el paper protagonista de la ((Xata», em va taral.lejar les primeres estrofes
d'aquest ballet, on la munió guimbava davant les cases que, per passar una bona es-
tona, els oferien algun refresc i una petita propina. Aleshores, l'agrupació formava
com si d'una parada militar es tractés i d'aquesta manera, a toes de bombo i plate-
rets, comenc;:aven els esmentats ballets per a satisfacció de tothom que ho contem-
plava:
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"Los pollos de la clem han adoptado
i el piropeo vulgar que han escuchado
hoyes lo más brutal, lo más callón
decirle a una marquesa el piro con cuestión.

:5

~r
No falta ocasión para que un guasón
diga en un salón: Ay, chata, ay, chata,
ay, chata cada vez me gustas más".
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1, així, la caneó de la ((Xata», s'anava desglossant en incomptables estrofes jo-

glaresques que el meu oncle, proper a la vuitantena d'anys, malgrat la seva bona
memoria, no se'n pogué recordar de cap més.
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L'any següent aquesta colla cristinenca executa una altra comedia que duia per
títol "El rey que rabió", una graciosa sátira que voltava sobre les perípecíes d'un su-
posat monarca a qui havia mossegat un gos rabiós. Per fer l'escenificació, els impro-
visats actors portaven lligat d'un cinyell el gos protagonista, suposadament rabiós i
damunt el seu esquenell hi portaven un recipient pie d'aigua. Aleshores, la cort del
sobirá, disfressada a l'estil medieval, comencava a contorsionar-se i a giravoltar el
gos, tot coblejant:

"Para hacer la prueba
agua le daremos en una colaina
y de esa opinión nadie nos sacará
si el perro está rabioso o no lo está.

Aquests alegres carnavals, com moltes activitats culturals o musicals, es veie-
ren estroncades pel comencament de la guerra civil espanyola (1936-39) i no torna-
rien a ésser permesos públicament fins a la mort del general Franco en que, de mica
en mica, tornaren a celebrar-se a moltes poblacions d'aquestes rodalies.

F. 106 i 107- Fotografia de I'agrupa-
ció carnavalesca de Santa Cristina
d'Aro "Penya E/s Tranqui/s», l'any
1930, on representaren la jocosa
obra «Se Majestat E/ Rei de Bufi-
/andia». Fotografiats d'esquerra a
dreta, davant I'habitacle d'Alfons Vi-
dal (el retol on es llegeix "Te/éfono"
és avui la peixateria Santa Cristina
del carrer Teulera), podem reconéí-
xer a Joan Vilanova (l'avi Macarino),
en Funoses, Angel Miret, -{?}-, Joan
Uambí, Uuís Soler (Pi petit), Josep
Roselló i Joan Ribas. Agenollats,
Jaume Sol ene a I'acordió i Josep
Mont Marcó al bombo. A la fotogra-
fía de baix, hom pot observar la
construcció d'una de les primeres
carrosses de la penya «Eís Tran-
qui/s», al cim d'un camió, estacionat
a can Alfons Vida!' El grup de «rnú-
síes» era format per Jaume Gener
(Savalls), al bombo, Alfons Vidal,
aeordió i Joan Mont Marcó, al violí.
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F. 108 i F. 109. - Fotografia deIs ba-
llets de carnaval executats a la placa
de Mn. Baldiri Reixac per l'agrupa·
ció cristinenca «Penya E/s Tren-
quils», D'esquerra a dreta podem re·
coneíxar a Josep Mont Marcó (bom-
bo), Uuís Soler «Llorel», Josep Aula·
dell (de can Nito), Ángel Miret, Jo-
sep Roselló, AlIons Vídal, Poldo Mi-
ret i Josep Gener (Savalls). En la fo-
tografia inferior, el ballet de l'agrupa-
ció és a punt de comencar, EIs mú-
sies han pres posició i la gent es pre-
para per gaudir d'aquestes alegres
dances del jovent de la vila.

Avui, Santa Cristina d'Aro posseeix un deis carnavals més importants d'aquesta
zona i les penyes carnavalesques d'aquesta població, com sEls Merlots» (1982) i ((Els
Caganers Aleqres» (1986), han contríbuit amb els seus exíts deis diversos carnavals a
ponderar aquest esdeveniment en benefici del bonic nom de la nostra vila.

F. 110.- Fotografia de «Penya E/s
Tranquils» l'any 1935. El tema esco-
llit per aquell any fou les ranxeres
mexicanes que, a ple pulmó, foren
executades pels carrers de la vila. EIs
seus components, d'esquerra a dre-
ta, posen davant la camera al bell
mig de la placa Mn. Baldiri Reixac:
Ramon Casadellá, Joan Llambí,
-(7)-, Enrie Roselló, AlIons Vidal,
-(7)-, Joan Mont (bandúrria), -(7)-,
-{7h -{7h Joan Vilanova (avi Maca-
rino), Asseguts, Ángel Miret, Jaume
Casadellá, Josep Gener (Savalls),
-{7)-. +-



F. 111.- Fotografia d'un partit de fut-
bol jugat al terreny d'en Burch, prop
al camí de Malvet, durant la tempo-
rada 1951-52.

RECULL O'IMATGES 1COMENTARIS

EL FUTBOL A SANTA CRISTINA D'ARO

L'origen del futbol a Santa Cristina, com a entitat esportiva propia, caldria si-
tuar-ho vers 1929-30, Si bé tots els vailets de la vila solien reunir-se a la plac;:ade la
Teulera per córrer darrera d'una bola de drap, expressament lligada per a tal efecte,
no fou fíns l'any 1928 en quan prengué aparences d'un equip federat de futbol.

Aixó es degué, en part, a la gran afecció al futbol de l'alcalde Suñer, i també
del Sr, Valmaya -pare de l'actual "[lequeritot-: -els quals organitzaren l'equip local i
compraren els primers uniformes, de color blaugrana, i inscriviren a la Unió Esporti-
va Cristinenca en el campionat regional de futbol de Catalunya.

En els primers anys, l'equip cristinenc estava format totalment per jugadors 10-
cals deis qui destacarem a Emili Salas, Maria Lloveras (Manin), Francesc Figueras,
Josep Roselló i Maria Vendrell. Posteriorment també hi figuraren en la seva alinia-
ció, els joves Xavier Mas, Josep Franch i d'altres, un cop finalitzada la guerra civil.

Fins i tot, i com a mostra de la seva oficialitat, l'ajuntament de la vila acorda a
la sessió del 20-VII-1929 de concedir vínt-i-cínc pessetes "", al club local de fútbol
con motivo del partido orqanizado para el dia de la festividad de Santiago (2º de
dicha fiesta mayor), con uno de los clubs de Palamós",

El primer camp habilitat per jugar a futbol fou el solar que delimita amb el rec
nou o rec del fom i que avui hi ha la fabrica de formigó Suberolita, per passar un pa-
rell d'anys després, a les feixes de can Pere Ramon, al camí antic d'anar a Fanals d'A-
ro i que actualment és el final del carrer comete. D'ací, es traslladaren, poc més tard,
al camp que llinda amb el camí de Malvet (actual Avinguda de Roca de Malvet), just
al costat del que havia estat el primer terreny per practicar aquest esport i que actual-
ment serveix com a dípósít de material de l'esmentada fabrica de formígons,

En aquest últim indret es juga oficialment molts anys fíns que, en construir-se
les escoles públiques es passá, a finals deis anys cinquanta, a jugar en el seu camp
d'esports. Fa poc anys s'ínaugurá el nou i flamant camp de futbol de gespa, concreta-
ment el 14 de desembre de 1985,
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F. 112.- Josep Roselló Miret, foto-
grafiat al mas de la Barraca, poc
abans d'anar a jugar un partit de fut-
bol a Santa Cristina d'Aro, durant la
temporada 1931-32. Antany, com
que no existien cap tipus de vesti-
dors per canvíar-se els jugadors deis
equips, els futbolistes solien sortir,
generalment de casa seva, amb l'uni-
forme posa!.

F. 113.- Fotografía de dos joves ju-
gadors de l'equip de futbol de Santa
Cristina, durant la temporada 1949-
50. Es traeten de Manuel Martínez,
aleshores mosso del mas de la Bar-
raca i de Joan Vilanova Escapa, co-
negut per tothom com el fill Macan-
no.
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F. 114.- Fotografia de I'equip de fut-
bol local de la temporada 1949-50.
D'esquerra a dreta: Maurici Vinyas,
Josep Costa (Bamés), Miquel Ferrer,
Joan Vilanova (Macaríno), Jaurne
Morató, Pijoan de Solius, Pere Fi-
gueras (barber). Agenollats: Enrie
Bou, Manuel Martínez, Ragolta,
Quim Tabemer i Benet Noguera.

F. 115. - Equip de futbol de Santa
Cristina, fotografiat al nou camp
d'esports de les escoles públiques,
vers 1959-60. D'esquerra a dreta.,
Ramon Surroca, Xavier Sala (Xevi),
Josep Viñolas, Manuel Ontiveros,
Josep Roselló, Casadesús, Jaume
Noguera. Agenollats: Xavier Mas,
Emest Soler, Amadeu Mayoral, San-
ti Vendrell, Josep Uensa.

Fotografia de I'equip de futbol
C.R.E. Cristinenc durant la tempora-
da 1982-83. D'esquerra a dreta:
Narcís Callicó (president el
C.R.E.C.), Francesc Vergeli (entre-
nador), Gumer, Nicolas Martínez,
Vegas, Jordi Vilanova (Macarino),
Santi Amador, Albert Martí, Jaume
Borrego, Lluís Anglada, Pedrito, Se-
gura i Manuel Pereira (delegat). Age-
nollats: Josep Camús (delegat), Gar-
cía (massatgista), Jaume Camús,
Jaume Pou, Manuel Contreras, Xavi
Martínez i Joan Mont.
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F. 116.- Salutació final de l'Agrupa-
ció Teatral Germanor Cristinenca de
robra "Corona d'espines» en el pro-
esceni del teatre Barris de Pals, vers
1953-54.
O'esquerra a dreta hom pot veure a
Maria Teresa Bartés, Ángel Sala, Pe-
pita Arbusé, Montserrat Bertrán,
Llúcia Pont Vila, Joaquim Taberner,
Pere Juncá, -{?}-, Josep M. Sancho
i Enrie Casadevall.

GERARD BUSSOT 1UÑÓN

AGRUPACIÓ TEATRAL
GERMANOR CmSTINENCA

La creació de l'Agrupació Teatral Germanor Cristinenca va eixir en el nostre
poble, aleshores molt rural, cap a l'any 1944, en uns dificíls moments on la postgue-
rra i els racionaments feien estralls entre la població civil d'arreu de l'estat. Aleshores,
de la ma de tres personatges molt vinculats a la cultura i al teatre amateur com Lluís
Pallí Rovira (secretari municipal), Maria Sancho i el mestre Pere .Iuncá, s'enqegá amb
sacrificis i esforc una entitat teatral que fou una veritable i grata experiencia per
aquella joventut que, a l'empara d'aquesta agrupació, s'enriqui notablement amb nous
coneixements i aprengué a tornar a conviure amb harmonia entre els seus consem-
blants.

La primera obra que es representa, s'escaigué per les festes nadalenques d'a-
quell any i seguint la reconeguda tradició catalana, l'elenc cristinenc va posar en es-
cena EIs Pastorets de R. Pámies, «1'Estel de Nadal».

Durant el transcurs de més de dotze anys de trajectória teatral, aquesta dignís-
sima agrupació local no deixá de trepitjar escenaris d'arreu de les nostres comarques
com Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós, Pals, etc., on obtingueren clamoro-
sos exits amb repertoris de gran qualitat i dificilissima execució deis cel.leberríms au-
tors: Rusiñol, Guimerá, "Pitarra", Iglesias, Segarra o Apel.les Mestres.

Com molt bé em digué un dia Angel Sala, un deis actors principals de la com-
panyia «[ou aquella una epoca gloriosa per a la nostra historia teatral del nostre
poble i també per a la joventut d'aquell temps una gran experiencia".

L'any 1982 i després de més de vint-i-cinc anys d'haver-se finít l'activitat tea-
tral de l'agrupació local, diversos joves actors pertanyents al Centre Recreatiu Cristi-



F. 117.- Fotografia de l'agrupació
teatral cristinenca un cop finalitzada
la representa ció al teatre Barris de
Pals. O'esquerra a dreta: Enrie Casa-
devall, Antoni Mas, Joaquim Taber-
ner Josep Noguera, Maria Sancho
(Oi~ector). Ángel Sala i Josep M.
Sancho. Assegudes: Montserrat Ber-
trán, Uúcia Pont Vila, Pepita Arbu-
sé, i M. Teresa Bartés. En primer
terme, Josep Costa (Bamés), i -{?)-.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS

F. 118.- Fotografia de la representa-
ció de l'obra "Terra Baixa» al teatre
Principal de Palafrugell el 27 de
rnarc de 1954. Hom pot distingir,
en plena escenifícacíó, a Josep Cos-
ta (Barnés), Jaume -Met» Bosch, Jo-
sep M. Sancho, Uuís Borras, Mont-
serrat Bertrán i Anna Ferrer.

F. 119.- Escena final de I'obra
«Terra baixa» representada al teatre
Principal de Palafrugell l'any 1954.
L'Agrupació Teatral Germanor Cris-:
tinenca gaudí d'una merescuda po-:
pularitat arreu de les nostres comar-
ques, sobretot en els últims quatre o
cinc anys de la seva existencia. A la
imatge podem apreciar, d'esquerra a
dreta, Josep M. Sancho, Lluís
Borras, Josep Costa, Jaume «Met»
Bosch, Ángel Sala, Montserrat Ber-
trán, Anna M. Costa, Anna Ferrer,.
Pepita Arbusé i Enrie Casavell.
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nenc (CREC), tornaren a representar en un escenari cristinenc els tradicionals pasto-
rets, pero aquesta vegada de I'autor teatral Josep M. Folch i Torres. Aquesta secció
teatral continua encara avui pero com a Agrupació Teatral Germanor Cristinenca en
honor d'aquell elenc inicial que deixá ben alt el nom de Santa Cristina.

Com amostra d'aquelles bones representacions d'antany, vagi ací una crítica
apareguda al setmanari guixolenc «Ancore» de I'any 1952, on informava als seus lec-
tors de la bona escenifícació feta a la ciutat de Sant Feliu per la companyia cristinen-
ca: "El domingo dia 20, por la tarde, la Agrupación Teatral «Germanor Cristi-
nencc» representó el apasionante drama de Angel Guimerá "Maria Rosa» con cu-
ya escenificación logró unánimes aplausos del numeroso público que asistió al
salón Balmaña. Cabe destacar del elenco, a Angel Sala, quien puso toda su vo-
luntad y entusiasmo interpretativo del difícil personaje de Marco), por lo que se
le premió con merecidas ovaciones, siguiéndole en méritos, la Srta. Montserrat
Bertran, que en el papel de Tomasa, encarnó fielmente su tipo y a la Srta. M.
Teresa Bartés, que como siempre demostró su feliz memoria recitando los más
bellos e inesperados momentos de la obra, con su especial soltura y compenetra-
ción. Todos los demás participantes, coadyuvaron al éxito conseguido, merecien-
do elogio aparte la labor de su infatigable director D. Mariano Sancho.

Habíase antes representado -Per no mudar-se de pis», comedia en la que
los Srs. Junco y Sancho (hijo) demostraron una vez más sus aptitudes cómicas,
destacando la actuación de las Stas. Anita Ferrer y de las debutantes Mercedes
Bagudanch y Lucia Pont quienes demostraron poseer facultades sobradas para
figurar en la acreditada Agrupación".

L'EDUCACIÓ ESCOlAR A SANTA CRISTINA D'ARO

Com ja s'ha puntualitzat anteriorment en parlar de la placa de Santa Cristina,
la primera escola pública de nenes de que tenim coneixement, fou la que promogue-
ren I'any 1867 els hisendats cristinencs Felícíá Aymerich, Jaume Roca i Concepció
Dausa, vídua Bousarenys. Aquests compraren al cíutadá gironí Josep Teixidor Massa
una porció de terra conreada, afrontant amb el camí de la finca Balmaña, per en-
grandir la placa pública de la Teulera i alhora construir un edifící adient per a I'ense-
nyanca escolar femenina de la població: "... Que en atención a que el referido pue-
blo de Santa Cristina de Aro tiene un edificio para los servicios públicos que se
han de menester y que carecen de local para la enseñanza o escuela de niñas y
que le és necesario levantar otro edificio a dicho objeto y deseando los otorgan-
tes concurrir a esta necesidad de una manera conveniente sin gravamen para el
pueblo y además ensanchar la plaza pública. De su libre y espontánea voluntad
destinan perpetuamente el pedazo de tierra para levantar una casa para escuela
de niñas con habitación para la maestra, abdicandose los otorgantes del derecho
de destinarla ni juntos ni a solas al servicio ni uso particular, hacer la obra y sin
derecho de reclamar en tiempo alguno lo que se haya invertido y gastado para
obras de la misma. El Ayuntamiento acepta la oferta otorgada por los indicados
señores dando les las gracias a tan laudable pensamiento".

~~~



F. 119.- Fotografia familiar de l'any
1887-88 de la professora Victória
Pomar (amb el vantall obert), qui va
regentar l'escola de nenes de «ca la
Costurera» entre els anys 1872 i
1906. D'esquerra a dreta hom pot
identificar a Maria Palmada Pi, Pepi-
ta Marcó Pomar (mare de Joan Ca-
ma Marcó), Melcior Marcó Palmada
(marit de Victoria], Joan Marcó Po-
mar, la mestre Victoria Pomar, San-
tiago Marcó Pomar i Geroni Marcó
Domingo, propietari de la casa que
feia xamfrá entre els carrers Teulera
i Ridaura, on avui hi ha la peixateria
Santa Cristina i que l'any 1869 féu
gravar el seu nom a la llinda de pe-
dra de la portalada principal.

Brodat de punt de canernás fet e
l'escola de nenes per Annita Ayme-
rich l'any 1917.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS

D'aquesta eseola de nenes, la qual segons els Manuals d'Acors havia de ser su-
fragada per aquests cristinencs, no en tinc la certesa de si s'arriba a construir o no. El
que sí sabem és que l'any 1867 impartia la docencia a l'escola femenina de Santa
Cristina Cayetana Ortoneda entre 1867 i 1872 (7).

L'edífíciexistent aleshores i que féu d'escola de nenes entre els anys 1872 i
1906, fou una casa de dues plantes coneguda com «cala Costurera», regida per
Victoria Pomar i Llavia, emplacada on avui hi ha l'edíficí Teulera. A més d'impartir-se
classes de matematíques, geografia i historia, s'instruía una de les materias més indis-
pensables de l'educació femenina d'aquell temps: les classes de labors i costura que
ocupaven a les adolescents gran part de la seva instrucció.

A la sessió del 10-X-1906, l'ajuntament presidit aleshores per l'alcalde Joan
Marcó, manífestá la necessitat de dotar al municipi amb un altre edifici on ubicar la
casa-habítacíó de la nova professora, Teresa Pedrerol Viñas, i el local-escola per a
nenes. Amb aquest objectiu es publica un ban on s'ínforrnava als convilatans "... pa-
ra que si alguno de los propietarios de fincas urbanas tuviera un local adecuado
y capazque reuniera las debidas condiciones o se prestara a arreglarlo, presenta-
rá ante este Ayuntamiento las condiciones que crea convenientes".

Sembla ésser, pero, que cap propietari s'ínteressá per aquesta proposta i l'ad-
ministració local no tingué més remei que, a la sessió del 31-XlI-1906, acordar la ur-
gent pavimentació de l'escola davant la precaria superfície de l'aula,

No 'fou fins al mes d'agost de 1907 quan l'ajuntament convingué amb Josep
Costa i Albertí l'adequació i habilitació d'una casa situada a "... la carretera de tercer
orden que conduce a Fanals d'Aro", per destínar-hí a la seva planta baixa la casa-
habitació per a la mestra i a la planta superior l'escola de nenes per un preu de dues-
centes vint-i-cinc pessetes anuals. Aquest edíflci, situat on avui hi ha la botiga de «ca!
Flequentc» al carrer Pere Gerones, fou aprovat per la ''Junta Provincial de Instruc-
ción Pública de Gerona" el dia 25 de setembre d'aquell mateix any.

Així, dones, a fínals d'any l'escola va entrar en funcionament sota la direcció
de la jove professora Teresa Pedrerol qui la dirigiria fins l'any 1916 en que fou tras-
lladada a la localitat de Montornés del Valles. Per l'inventari escolar realitzat l'any
I 907 per la Junta Local d'Ensenyament de Santa Cristina, podem saber els estris i
mobiliari de que disposava aquesta escola femenina. Vegeu: quadre del Rei, bandera,
rellotge, quadre d'oracions, costurer, maquina de cosir, quadre de tuberculosi, mapes
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d'Espanya, Europa, Catalunya, Asía, África i Oceania, terrnómetre, atlas, cossos de
fusteria, anatomia, métode de "Corte i Confección", diccionari catala-castella, cos-
sos geometrics, quadres del sistema métric, bola del món, quadre de la Verge,
compás, semicercle i biblioteca petita: "Don Quijote de la Mancha", "Corazón" i
"Viejas memorias".

La metodologia aplicada per la senyora Pedrerol anava des de l'aritrnetíca,
gramatica i historia, fins als exquisits brodats tradicional s de l'educació femenina.
Malgrat aíxó, la convivencia i l'ensenyanc,:a a l'escola solia ser forca complexa, car en
la mateixa aula coincidien alumnes de diferents edats que oscil.laven entre els dos i
disset anys. L'horari establert a l'escola solia ser de 8 del matí a 12 del migdia, sense
cap interrupció, i a la tarda de 2 a 5.

En marxar de Santa Cristina la professora Pedreroll'any 1916, vingué a subs-
tituir-la interinament Carme Carbó, "Doña Carmen", qui tan sois resta a la població
escassament un any i fou reernplacada per Leonor Sánchez que la va dirigir durant
un parell o tres d'anys (1918-1920?).

Aquesta escola de nenes va funcionar fins a fínals de l'any 1956, en que foren
inaugurades les noves escoles municipals al paratge conegut com «cornp Polo d'en
Salival) el mes de gener de 1957. Des de aquella llunyana inauguració de 1907, per
aquella aula, situada al pis de can Costa, curulla de bons records i convivencias, hi
passaren nombroses alumnes que reberen els primers coneixements elemental s i
educacionals. Avui, encara són recordades amb complaenca i simpatia moltes d'a-
quelles professores que impartiren la docencia a l'escola de Santa Cristina. Perme-
ti'm, dones, de cítar-ne algunes d'elles: Dolors Boades (1919), Dolors Queralt (1920-
21), Manuela Santiveri (1922-23), Maria Campmol (1924-29), Maria Bosch (1930-
194?), Isabel Cordero (1948), Josefa Serrano Díaz (1949-54), i Encarnación Valero
de Cabot (1954-58).

F. 120.- Fotografia de l'escola de nenes de Santa Cristina, l'any 1913. Malgrat haver procurat identificar a les alumnes de la loto-
gralia, tan soIs hem pogut reconeíxer a Teresa Ferrer Massa, la primera que resta dempeus a l'esquerra de la imatge.
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F. 121.- Fotografia de l'escola pública de noies de Santa Cristina d'Aro, l'any 1916, on només hi manca la professora Teresa Pe-
dreral Viñas, que no va valer sortir a la fotografia: 1) Pepita Píjuan Rosés, 2) Paquita Bonet (filia del mestre Salvador Bonet), 3)
Maria Costa, 4) Leonor (filiadel barber del c/Comerc;:l, 5) Enriqueta Canals, 6) Vidal?, 7) Josepa Marcó Bas, 8) Víctóría (de can Ja-
not), 9) Rosita Roselló, 10) Dolors Morell, 11) Vidal?, 12) Trias, 13) Maria Rosa, 14) Maria Morató, 15) Lídia Pijuan Rosés, 16)?,
17) Teresa Sitjar, 18) Victória Marcó Bas, 19) Vicenta Carreras Brunet, 20) Maria Bonet (filiadel mestre Salvador Bonet), 21) Leo-
cádia Pijuan Rosés, 22) Maria Gelats Bas (ajudanta de la mestra), 23) Rosita Caneras Brunet, 24) Rosita Pla, 25) Isabel Malinas (de
can Tarana), 26) Maria Geronés, 27) Teresa Sala (de cal Farrer), 28) Paula Barceló, 29) ? Malinas (de can Tarana), 30) Lola llave-
ras, 31) Rosa Pijuan Pujolar, 32) Carmen Provensal, 33) Pepita Costa, 34) Concepció Pedreral (germana de la mestra), 35) Delfi-
na Bartés (de can Calcones), 36) Merce Serra (de cal Frare), 37) Rosa Rigau, 38) Montserrat Torrelles (de can Pere Ramon), 39)
Paquita (de can Joanet Xero), 40) Josepa Costa (de can Torrent Gravat), 41) Angelina Bartés, 42) Cándida Pujolar, 43) Lola Ca-
nals (del molí d'en Ramon), 44) Pepita Solsona, 45) Paquita Aymerich (de cal Moreno), 46) Gertrudis Gelats, 47) Lola Marcó (de
can Celdoni), 48) Montserrat Escapa, 49) Annita Aymerich Costa, 50) Annita Sala, 51) Lola Suñer (de can Duran), 52) Paquita
Canals, 53) Llúcia Miquel, 54) Lola Agustí, 55) Rosa Sala, 56), Montserrat Vall-Llosera, 57) Glória Maurici, 58) Francesca Vidal,
59) Lola Montgé, 60) Annita Roca (de can Fító) , 61) Maria Canals, 62) Rosita Rosés, 63) Teresa Ferrer Massa, 64) Enriqueta lla-
veras (de cal Forroll), 65) Margarita Vila, 66) Serafina Rigau.
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F. 122.- Fotografia de l'escola de nenes de Santa Cristina, realitzada el mes de febrer de 1942: 1) Consol Roura Vídal, 2) Montser-
rat Mestres, 3) Montserrrat Bertran, 4) Felicita Maraña, 5) Pepita Arbusé, 6) Carme Cabarrocas, 7) Maria Rosa Tauler, 8) Maria
Bosch, 9) Angelita, 10) Felicita Cabarrocas, 11) Lola Maurici, 12) Maria Pla, 13) Fina Suñer, 14) Rosa Ayrnerich, 15) Teresa For-
matger, 16) Pilar Viñolas, 17) Adelina Lloverás, 18) Maria Teresa Bartés, 19) Mercé Auladell, 20) Maria Lloveras, 21) Teresa
Mont, 22) Gracieta Tauler, 23) Annita Ferrer, 24) ?, 25) Mercé Provensal, 26) Llúcía Pont Vila, 27) Rosa Aymerich, 28) Nati Ven-
drell, 29) Nati Roura, 30) Carme Albertí, 31)? Casas Salvatella, 32) Consol Barceló, 33) Pepita Marcal,
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F. 123.- Fotografia de l'escola de nenes de l'any 1948: 1) Célia cunen, 2) Núria Bartés, 3) Lolita Amagat, 4) Carmen Albertí, 5)
Maria Rosa Miret, 6) Mercé Figueres, 7) Anna M. Serra, 8) Montserrat Cama, 9) Rosa Pareta, 10) Maria Ayguaviva, 11) Montse-
rrat Quer, 12) Josefina Serrano, 13) Lolita Ayguaviva, 14) 7, 15) Assumpció Ragolta, 16) Carme Colls, 17)7, 18) Montserrat Fí-
gueras, 19) Anna M. Costa, 20) Remei Vidal, 21) Anna Ferrer, 22) Llúcia Pont Vila, 23) Rosa Suñer, 24) Rosita Aymerich.
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F. 124.- Alumnes i professora de I'escola de nenes de Santa Cristina d'Aro, fotografiades al pati de la casa-col.legi de can Costa,
I'any 1954: 1) Montserrat Quer, 2) Rosa Agustí, 3) Remei Vidal, 4) Roser Vidal, 5) 7, 6) Lolita Ayguaviva, 7) Mercé Mer.ció, 8)
Neus Vendrell, 9) M. Rosa Farrerons, 10) Paquita Portés, 11) Pilar Terradas, 12) Rosa Pareta, 13) Roser Vida!, 14) Anna M.
Gruart, 15) i 16) filies deis masovers de can Vicens de Solius, 17) Carme Ca!ls, 18) Maria Aymerich, 19) Josefina Serrano (mes-
tra), 20) M. Teresa Vergés, 21) Remei Sala, 22) Pilar Aymerich, 23) Concepció Mora, 24) Pepita Prat, 25) Carme Miret, 26) M.
Rosa Miret, 27) Maria Taberner, 28) M. Angels Miret, 29) Josepa Torres.
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F. 125.- Fotografia de I'escola de noies de Santa Cristina I'any 1958, 1) Maria Taberner, 2) Concepció Daranas, 3) Professora Va-
lero, 4) M. Teresa Pijuan, 5) Maria Aymerich, 6) M. Rosa Miret, 7) Montserrat Trias, 8) M. Rosa Farrerons, 9) Maria Prieto, 10)
Rosa Provensal, 11) Josepa Prieto, 12)7, 13) Carme Miret, 14) Dolors Roselló, 15) Assumpció Vendrell, 16) M. Rosa Pijuan, 17)
Roser Vidal7, 18) Assumpció Guillot, 19) Rosa Miret Vidal, 20) Margarida Miret, 21)7, 22)7, 23) Remei Dausa, 24) Pilar Ayme-
rich, 25)7, 26) Paquita Pareta, 27) Concepció Mora, 28) Pepita Fonoses, 29) M. Rosa Vidal, 30) Celia Collell 7,31) Josepa Albertí.
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F. 126.- Escola pública de noies a Santa Cristina d'Aro, l'any 1966: 1) Carme Arbat, 2) Paquita Pareta, 3) Carme Delgado, 4) Do-
lors Daranas, 5) Angels Sayols, 6) Antonia Pujol, 7) Consol Bach, 8) Catalina Serra, 9) Carme Anglada, 10) M. Rosa Casadellá,
11) Pilar Farrerons, 12) Conxita Maresma, 13) Dolors Rabasedas, 14) Montserrat Mont, 15) M. Carme Malagelada, 16) Montse-
rrat Sala (Saleta), 17) Carme Roura, 18) Carme Gilre, 19) Anna Balmaña, 20) Roser Padrés, 21) Michelle, 22) Núria Bou, 23) As-
sumpció Anglada, 24) Merce Valmaña, 25) Montserrat Cabarrocas, 26) Montserrat Provensal, 27) M. Rosa Balmaña, 28)?, 29) M.
Rosa Pijuan, 30) Dolores Huerta, 31) Montserrat Prieto, 32) Emília Salinas, 33) Rosa Cisterna, 34) Paquita Delgado, 35) Carme
Padrés, 36)?, 37) M. Rosa Fernández, 38) Teresa Mont, 39) Amparo Ontiveros, 40) Jovita Basuldo, 41) Maria Cabarrocas, 42)
Engrácia Pijuan, 43) Assumpció Mont.
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F. 127.- Fotografía de I'escala mixta de Santa Cristina d'Aro de I'any 1970: 1)?, 2) Anna Prieto, 3) Padilla, 4) Nuri Sala, 5) Isabel
Aymerich, 6) Anna Rodríguez, 7) Xavier Congost, 8) Toni Oliveras, 9) Dolores Jaime, 10) Paco Ruiz, 11) Roser Oliveras, 12) Gló-
ria Prieto, 13) Maribel Fortmatger, 14)?, 15) Jordi Vilanova, 16) Rafael Callado, 17) Jaume Arbat, 18) Roman, 19) Assumpció Ro- ,
man, 20) Xavier Llinas, 21) Margarída Cisterna, 22) Dolors Ruiz, 23) Josep Gifre, 24) Montserrat Aymerich, 25) Pere Espuña,
26) Andreu Fernández, 27) Joan Mont, 28) Prieto, 29) Xavier Ferrer, 30) Carme Ruiz, 31) Uuís Boada, 32) Jordi Deulofeu, 33)
professora Carme.
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F. 128.- Dia de la inauguració de les noves escoles públiques de Santa Cristina d'Aro, el mes de gener de 1957. La seva construc-
ció es degué primordialment a l'interés mostrat pel ministre Ruiz Giménez qui, en estiuejar a la veina ciutat de Sant Feliu de Guí-
xols, tingué coneixement de la sol.licitud feta, un segle abans, per I'administració local cristinenca que demanava la urgent cons-
trucció d'unes escoles dignes per al poble.

L'ESCOIA DE NENS

El col.legi públic habilitat per a l'ensenyanca deIs nens de la nostra població,
estigué situat a les dependencies de la planta baixa de la Casa Consistorial, al barri
de l'església, on avui hi ha l'edificí de la Casa de Cultura, entre els anys 1867 i 1956.
No tinc recollida cap dada de qui fou el primer mestre que inicia la tasca educacional
d'aquells primers anys a Santa Cristina, pero sí de qui dirigia aquesta escola pública
l'any 1884. En una noticia apareguda al setmanari guixolenc "E! Eco Guixolense"
del 29 de juny d'aquell any, ens assabentem deIs exámens de fi de curs que l'escola
cristinenca realitzá, concretament el dia 24 de juny, sota la direcció del mestre Rafael
Ballester: «Cumpliendo lo prometido asistimos a los exámenes que se celebraron
el martes pasado en la escuela municipal de Santa Cristina de Aro, de que es
digno profesor D. Rafael Ballester.

Nos complació el método intuitivo que el Sr. Ballester emplea para con
sus alumnos, en los que notamos estaban bien pose idos de ciertas nociones pro-
pias de toda escuela de primera enseñanza, siendo los exámenes llevados de ma-
nera y en la forma más satisfactoria para el público y preguntados los alumnos
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no solo por el maestro, sino también por otras personas que allí estaban. El pue-
blo cristinense debe estar satisfecho de tener en su seno a un profesor que sabe
cumplir muy bien con su sagrada misión. Reciba el Sr. Ballester nuestros más
sinceros placemes.

Presidia los exámenes la junta de instrucción local. También nos llamó la
atención el pobrísimo estado, en la parte que se refiere a material de enseñanza,
de aquel establecimiento. El Ayuntamiento de Santa Cristina debe procurar que
el material indicado sufra una buena innovación tanto para mayor utilidad de
los alumnos, como para que el maestro pueda llevar ciertas materias al terreno
práctico, con más facilidad y menos esjuerzo».

El mestre Rafael Ballester va ésser substitu'it pel professor Eusebi Montaner i
Colomer a finals del segle passat i es féu carrec interinament de la seva direcció du-
rant alguns anys, fins que fou rellevat pel mestre Salvador Bonet i Salvatella, conegut
a la vila amb el malnom del eboc» per la seva ben cuidada barbeta, que prengué la
placa en propietat el dia 20 d'octubre del 1902.

El mestre Bonet s'ínstal.lá tot seguit en una sala-habitació del primer pis de
l'Ajuntament, que es destinava a habitacle deis professors de la vila. Just al seu cos-
tat, hi havia les dependencies de l'administració municipal i el despatx de l'alcaldia.

Una de les primeres obres que va fer realitzar el Sr. Bonet a l'edífíct escolar
fou la construcció, pel mes d'abril de 1905, d'una latrina a la part posterior de la Ca-
sa Consistorial per a ús deis alumnes i del mestre, fet que millorá notablement les
condicions higiéniques de l'escola. Tres anys després, concretament a la sessió del
27-X-1909, Salvador Bonet aconseguí que s'aprovés la construcció d'una cisterna
per a l'abastament d'aigua potable per a l'escola de nens i l'habitació del mestre, i que
va ser construida poc després per !'industrial cristinenc Josep Rigau pel preu total de
228 pessetes.

Salvador Bonet inicia tot seguit un metode educacional d'acord amb el temps
en que es trobaven. El sistema emprat fins aleshores, d'estil marcadament antiquat,
fou substituít per una instrucció molt més áqíl que va satisfer tant la Junta d'Instrucció
Local, com als pares deis alumnes. Fins i tot, diverses vegades l'administració local
palesá la seva satisfacció pels metodes usats pel mestre Bonet.

Durant el mes de juliol de 1906, Salvador Bonet va haver de treballar de va-
lent. A més de regentar l'escola pública de nens a Santa Cristina i donar classes noc-
turnes per als adults de la vila, va ésser habilitat interinament com a secretari munici-
pal de l'Ajuntament en caure greument malalt el seu titular Narcís Mascort.

Tot i aquestes innovacions realitzades pel mestre Bonet, l'edifici escolar no
reunia les condicions óptimas per a dur a terme una bona activitat escolar al poble.
Sembla ésser, pero, que un cristinenc de neixement, embarcat a finals deis anys vui-
tanta del segle passat cap a Puerto Rico, primer, i a I'Havana, després, se n'adoná de
les mancances educacionals que existien a tots els pobles catalans i en particular al
seu i bonament intenta, amb el seu esforc particular, de protegir i alhora subvencio-
nar la construcció d'unes escoles apropiades i modernes per als joves de la vila.
Aquest benemerit cristinenc, que tothom ja coneix, era Pere Cerones.

Pere Gerones i Torres va néixer a íínals deis anys seixanta a la masia conegu-
da com a «can Dance», on actualment es troba l'habitacle deis masovers de «can Di-
llo» del sector del Pedró. Als seus tretze anys, orfe de pare, va marxar cap al nou
continent en companyia del seu oncle Jaume Gerones Palmada qui posse'ia, a Puer-
to Rico, un establiment d'ultramaríns, D'allí va passar a Jamaica i poc després a l'Ha-
vana on aconseguí meritóriament la gerencia de la important empresa cubana "La
América de J. Borbolla", dedicada a la importació de tot tipus de joies, mobles, por-
cellanes i catifes.

Durant aquests anys, Geronés s'ínstrui profundament en diverses materies
educacionals, geografiques, comercials i polítiques, que el feren un home de profit.
El seu estatuts socialli va permetre codejar-se amb l'élite cultural i recreativa de la ca-
pital cubana. Aíxí, l'any 1912, Pere Geronés era soci efectiu de vuit entitats de l'Ha-
vana: "Centro de Asturias de la Habana", «Centre Catala de l'Haiano», "Casino
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F. 129 i F. 130.- Capcalera de
I'empresa "La America J. Borbo-
lla" de I'Havana de I'any 1912,
dedicada a la importació de joies,
or, mobles, etc. Dessota, I'anagra-
ma de la casa Borbolla de I'any
1915, que acostumava a en-
capcalar els escrits de Pere Ge-
rones enviats a la seva familia.

Español", "Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Cataluña", "Sociedad de
Cazadores de la Habano", «Club Catatumio», "Primitiva Real y muy Ilustre Archi-
cofradia de Maria Santísima de los Desamparados" i ''Asociación Dependientes
del Comercio de la Habana".

L'any 1913 Pere Geronés va realitzar un viatge mercantil per diversos pa'isos
d'Europa per tal de projectar nous horitzons de la seva empresa al veIl continent.
Fou aquí, dones, que decidí de visitar la seva població i els seus familiars (paradoxal-
ment la seva mare Magdalena Torres i Codolar i els seus germans vivien a la vila en
un estat forca deficient) i on s'endugué una forta decepció en comprovar la trista rea-
litat d'un poble rural que, amb prou feines, podia donar una educació digna als seus
fills.

Pere Geronés va consultar amb les autoritats municipals la possibilitat de fina-
nacar, inicialment, el mobiliari de I'escola de nens de barri de I'església, el mate ix edi-
fici caduc en que inicia, anys abans, els seus primers coneixements. També convin-
gueren que el benefactor Gerones, construiria les noves escoles públiques per a nens
i nenes de la població i formalitzaren, poc temps després, la compra d'un terreny per
a situar-hí els coI.Iegis a on avui és el xamfrá de I'Avinguda de I'Església amb el carrer
Salvador Dalí, davant la Llar Infantil.

Raban~ ~gosto 30 dH 1915.
ST. D. Juán QuRT.



F. 131.- Fotografia de I'any 1916,
de la comissió delegada per Pere
Geronés per a la construcció de
les noves escoles públiques de
Santa Cristina d'Aro. Sota un
quadre emmarcat del benernér ít r

cristinenc resident a l'Havana,
hom pot reconeíxer, d'esquerra a
dreta, a: Joan Marcó Pomar (se-
cretari municipal), Joan Auladell
{jutgel, Salvador Bonet (mestre) ..
Josep Rigau "Pito Manel" (regi·
dor), i Vicens Auladell (alcalde).

RECULL D'IMATGES 1 COMENTARIS

Per tot aixó, es crea un patronat local format per Vicens Auladell (alcalde),
sep Rigau (conseller), Joan Auladell (jutge), Salvador Bonet (mestre) i Joan Me
Pomar (secretari municipal), encarregat d'administrar i dirigir les primeres apo
cions monetáries de Pere Gerones per a la compra del terreny de les escoles i
projecte tecníc de l'obra que es confía a un prestigiós arquitecte barcelonés.

El cert és que Geronés va haver de retornar a l'Havana per atendre innoml
bies assumptes relacionats amb el negoci que regentava i mai més retorna a la
que el veié néixer. Malgrat tot, des de l'illa de Cuba, el filántrop cristinenc féu la s
primera aportació monetaria per a l'inici de la construcció de les escoles municip
Es tractava, dones, d'una contribució de 100 duros que rebé la Comissió Deleg
per fer efectiva la compra del terreny, aparaulada des de la seva visita al poble. C
ara cornencar a confeccionar definitivament els plánols i l'estat d'amidaments per
ber els costos totals de les obres.

A meitats de l'any 1915, en plena conflagració mundial que tantes calami
porta al nostre continent, Pere Geronés va adrecar des de l'Havana una carta di
da al mestre Salvador Bonet on agraia les mostres de simpatia rebudes per part
seus alumnes, així com les avantatjoses ensenyances aplicades per l'esmentat mes

"Para los alumnos del Sr. Profesór D. Salvadór Bonét.
Sta. Cristina de A

Estudiosos discípulos:
Poseo las atentas cartas que me han dirigido justificantes de aplicaci

todo lo que me complace, lo mismo que a sus buenos preceptores.
40 años ha, que como Vdes. cursé estudios en el mismo plantél ente

ya deficiente, en la actualidád caduco, de imprescindible renovación.
Con moderno mueblaje ahora y luego mas amplio locál cuyas prirne

obras han de comenzar en breve confiando que puedan terminarse sin demi
sin duda ha de estimularles a mayór aplicación y acumulando conocimier:
empiecen a darse cuenta de sus destinos futuros beneficiosos a la tierra que
vió nacér.

Dichosos en la niñez, desconocedores de los azares de la vida poco les;
ocupa el tiempo que les espera. - El camino que han de proseguír no siem
es de flores: tiene también sus espinas.

-, -'-o
l.

.:
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F. 132.- Fotografia del benemerit
cristinenc Pere Gerones i Torres,
resident a I'Havana, qui va fer di-
verses aportacions económiques
per a la construcció d'unes noves
escoles públiques a Santa Cristi-
na. Malgrat contribuir entre els
anys 1915-25 amb tres mil pesse-
tes i realitzar la compra del ter-
reny, planols i fonaments de l'edí-
fici escolar, les obres s'hagueren
d'interrompre en esgotar-se el
fons lliurat a la Comissió Local
pel íílántrop cristinenc.
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Dejarán los estudios para continuar con sus padres las labores del hogár, ó
saldrán á otras tierras solícitos al trabajo que enaltece, ansiosos de tenér algo:
en cualquiér caso no olviden los libros, sinceros y generosos amigos que todo lo
dan sin retribución alguna, debiendo consultarse en las horas disponibles, ávidos
de retenér lo aprendido y conquistár nuevos conocimientos. - Piensen que en
la primavera de la vida hay que sembrár, esto es, desvelarse en los deberes deci-
didos a ser útiles sufriendo las exigencias de los superiores en interés propio de
recojér el fruto para invierno, cuando la nieve de los años se presenta. - La ba-
se de un capitál, lo que mas cuesta, se logra á fuerza de ahorros: con dinero dis-
ponible se proyectan empresas que es necesarios meditarlas bién antes de aco-
meterlas á fin de no fracasár.

Si el destino les depara separarse de los padres, tenga presente que donde
quiera los superiores generalmente tratan con excesiva aspereza. - Obedientes
sin mostrár disguto, no duden que serán recompensados com probabilidades de
buén porvenír: mostrandose descontentos y desobedientes no hay esperanza:
ningún superior admite caracteres díscolos insubordinados y un contínuo viacru-
cis tendrán por resultado. - Estudiosos y honestos pueden recorrér al mundo
sin temores: siempre serán atendidos: los que escasamente aprendieron á leér,
apocados é indecisos solo pueden aspirár al trabajo rudo poco retribuido.

El campo de las iniciativas es muy extenso: abarca todo el globo. - En to-
das épocas oirán que "el tiempo pasado fué mejór", pero haciendo caso omiso de
lamentos viciosos, atentos al futuro traten siempre de aprovechár el presente. -
El tiempo no es nunca ingrato para los diligentes, y io mismo que en las selvas
de Germánia, en el centro de Africa ó del Continente Australiano pueden desa-
rrollarse grandes empresas. - Un sindicato industriál con cuantiosos recursos y
muchos miles de obreros, apartado de las ciudades donde todo cuesta mucho,
con preferencia puede establecerse por ejemplo en los campos de nuestro Valle,
abarcando extenso radio, o que podemos imaginarnos comprendido entre los
castillos de Aro i de Solíus, - recordando de paso algo de lejanos siglos-, donde
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el obrero con menos retribución está más satisfecho, abaratando asi la manufac-
tura para seguro éxito en defensa de extranjera competencia, si de antemano
cuenta con buén número de prácticos viajantes que vendan al comercio peninsu-
lár y resto del mundo la mayór cantidád de producción.

Viajando nos sorprenden las diversas extrañas costumbres, muchas que
constituyen vicios, siendo los de alcoholes y tabaco de los mas funestos. - Los
ingleses comen naranjas y otras frutas antes que guisados: en París la gente co-
me caballos: los chinos prefieren perros y ratas disecadas á carneros ó pollos:
nuestros vecinos de Haití (- la república negra de América, dominios un tiempo
del Emperadór Souloque -), celebran sus festines y adoran al Todopoderoso co-
miéndose crudos a sus propios hijos, sacrificio salvaje a usanza de sus progenito-
res africanos. - Hay quienes esconden ó entierran el dinero, destinado a dar vi-
da a los pueblos entregándolo a interés para establecér industrias y facilitár
transacciones circulando así rápido por distintas manos. - Bañarse es una nece-
sidad de la higiene sobretodo en los meses cálidos, contra enfermedades, y no
faltan quienes por rareza se lavan y no se bañan creyéndolo un pecado. -
Cuando se empieza a fumár el sabór áspero no gusta y el humo nos molesta, pe-
ro el demonio por perdernos tentándonos del lado débil nos hace imitár a los
que fuman hasta llegár al vicio que sencillamente se puede abandonár.

Siempre tengo presentes las advertencias del honorable medico, de grato
recuerdo, que en Puerto Rico me salvó del tifuas dándome unicamente orchata
durante 22 dias y baños tíbios que me dejaron seco; - En la intimidád con fre-
cuencia nos decia. "No nos morimos con prolongado ayuno: podemos morirnos
comiendo en exceso ó en horas inoportunas. - No crean a los doctores en me-
dicina ni en leyes, ni en la eficacia de los medicamentos patentados: la mas de
las veces son puro mercantilismo y ardides de sacár dinero al que no tenga. -
Abogados hay que fomentando divisiones entre familias de buena posición las
llevan a la ruina apoderándose de sus riquezas: médicos que sufren errores en
sus tratamientos: otros que con un simple Rubinát en pocas horas pueden quitar
la fiebre al paciente y restablecerlo, (peór que quién ofrezca como buenos artícu-

-los de mala calidad), lo tiene semanas sufriendo, entreteniéndole la indigestión
para aumentar visitas y cobrarle fuertes honorarios, juegos inhumanos que con
frecuencia complicando el curso del mal tronchan preciosas existencias llevándo-
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las al otro mundo. - Con descanso y dieta, Lochas, Carabaña yaguas semejan-
tes son lo mejór: lo único practico y cierto: los preparados generalmente irritan-
tes, si al parecér curan destruyendo gérmenes nocivos, con su continuado uso
suelen en cambio legár otra dolencia penosa. - Aire puro, agua buena y vegeta-
les simples son los elementos que necesitamos para estár sanos: carnes, grasas,
aguardientes y tabaco, descomponiendo el sistema digestivo producen enferme-
dades. - Aprendiendo en temprana edád a conocér la estructura humana y los
efectos de los cambios bruscos de temperatura se evitan males, todo lo que pue-
de esplicarles la poco complicada ciencia médica para los facultativos que no se
suman a los poco escrupulosos vividores de la medicina.

Sucede en la corta edád que muchos de los buenos consejos se pierden co-
mo las hojas que se lleva el viento. - La edád reflexiva empieza con las canas a
los 50 años. - (Mucho nos pesa no habér sabido aprovechár rr¡ejór el tiempo que
pasó)-. A los 20 Abriles nos parece ser aptos para todo, é inexpertos continua-
mos niños por muchos años mas: nuestros propósitos sin base no se consolidan:
reveses y contrariedades amargas nos abruman, - si no tenemos quién dirija
nuestros pasos-, como los tantos que resignado ha sufrido yo hasta dudár de la
suerte mejór. - A medida que la edád avanza reconocemos las inocentadas que
sucesivamente hemos cometido. - Creeemos tenér amigos buenos que nos re-
sultan contrarios: casi todo se hace por interés: codiciosos no faltan que inten-
ten posesionarse de lo que tenemos nuestro: - No ambiciones nunca lo ageno
que es muy orpobioso pretendér apropiarse de nada que no se gane con el traba-
jo fecundo: prudentes, sencillos y generosos procuren sin cesár el bién hasta pa-
ra los mismos de quienes tengan agravios: mitiguen siempre que puedan las des-
dichas de los poco afortunados que por contrariedades ó defectos [isicos no ten-
gan lo que necesitan: caridád y amór a los semejantes son los mas hermosos re-
flejos del alma.

No recelen de los que mas conocimientos tengan ó por su mejór posición
directa ó indirectamente en todo tiempo puedan beneficiarles. - Poco hay que
esperár de los menos afortunados, pero sin preferencias traten a unos y otros
con iguales respectos y consideraciones. - Con la' virtud por divisa en todos los
actos serán apreciados. - Evitando y extinguiendo desavenencias se pronuncia
y consolida la prosperidád. - Detesten de la política de discordia, perturbadora,
disolvente, que manteniendo en constante indecisión a los capitalistas, dificulta
la constitución ó estabilidád de empresas industriales, empobreciendo tan sensi-
blemente a nuestra Patria.

"Tanto tienes, tanto vales", y es en efecto muy cierto. - Lo decadente no
se aprecia y todo el que por cualquier causa pierde lo que tenga es seguro que
ha de pasár muchas vicisitudes: le huyen los que fueron amigos y todos le cie-
rran las puertas.

Factores de felicidád son los bienes de fortuna, aunque de poco sirven si
no pueden combatír padecimientos. - Conservarse libres de dolencias es el me-
jór capitál que se logra sometiéndose al buén régimen. - La Naturaleza nos de-
muestra que estaremos saludables residiendo donde abunden árboles, purifica-
dores del aire que respiramos, nutriéndonos con frutas y productos de la tierra,
- Fíjense como las gentes viven anémicas en ciudades y lugares donde el arbo-
lado falta.

Los tiempos que corremos con sus inventivas nos obligan a permanecér
muy despiertos: los pueblos que se duermen se llaman pueblos muertos. - Nue-
va York, Habana, Buenos Aires, muchas otras ciudades y caserios en pocos años
han cuadruplicado el número de habitantes: otros se extienden rápidos donde
solo incultos campos existieron: - El fenómeno no es exclusivo de los pueblos
nuevos: también en el viejo continente ciudades hoy hermosas, aldeas sin impor-
tancia fueron del pasado siglo, efectos de los modernos descubrimientos, todo lo
que podemos hacér en nuestros pueblos si no, nos dormimos. - No piensen con
cerebros egoistas que entienden necesaria la bárbara guerra actuál para dismi-
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nuír habitantes: cuando se den cuenta que los paises de escasa población están
siempre sometidos á los mas poblados, con el mayór número acumulando mas
dinero, factores triunfantes en todos los problemas, reconociendo en cada hom-
bre un hermano y un angel en cada mujér, desearán para nuestra península mu-
chos mas millones, único medio de prosperár recobrando el pasado explendór.
- La Tierra puede contenér convenientemente distribuidos diez veces mas gen-
te de la que tiene. - Pobladas debidamente las despobladas riberas del Ridaura,
podrán no hacér corrér el agua en tiempo que no llueva, pero si el dinero en
abundancia. - No hay que temér por falta de medios de subsistencia: aire y
agua, los dos principales elementos no cuestan nada: lo necesario para la nutri-
ción es lo que mas trabajo da pero puede producirse sobradamente. - En lo su-
cesivo comeremos pan de paja muy sabroso, según ya empiezan a usarlo los ale-
manes, (el ala se come con la pechuga), y poco necesarios los demás animales
que tanto comen, (- sustituyendo carruajes que caducan ya tiene la Habana 3
mil automóviles que pronto se duplicarán y 300 tramvias la principal compañia
de tracción eléctrica recorriendo continuamente 130 kilómetros de via tendida
por la ciudád -y, calculen cuanta producción tendremos para nosotros, los traba-
jos la mayór parte a máquina, para cuyo funcionamiento la electricidád se pro-
duce sin límites y el petroleo como combustible solo hay que extraerlo de los
abundantes rios subterráneos que a determinadas profundidades corren por to-
das partes del globo. - Los rayos del sol concentrados por lente cóncavo en 2
minutos hacen hervír el agua y serán utilizados en breve para diversas industrias
con aparatos que actualmente se están perfeccionando. Y cuando todo esto no
sea suficiente, la bondád Suprema que permite regenerarnos también nos per-
mitirá inventár como nuevo maná unas diminutas píldoras extracto nutritivo de
diversos productos concentrados a la milésima, que valgan como un pan: lo im-
portante es que abunde la gente para aumentár riquezas y estár mas alegres.

38 años cumplirán en Septiembre que en ocasión de las fiestas de Barce-
lona pude observár en la Plaza Reál el primér foco eléctrico entonces novedád
muy curiosa. - El mundo se transforma con la electricidád en sus diversas apli-
caciones: el rayo se destruye y se fabrica: nuevos son el fonógrafo, teléfono, ci-
nematógrafo, submarinos, dirijibles, telegrafia sin hilos, y pronto recorrerán la
distancia de Barcelona á Paris en menos de dos horas trenes correos cilíndricos
de aluminio en forma de tabaco, sin maquinaria alguna, railes ni ruedas, lanza-
dos y sostenidos en el aire corriendo a tanta velocidád entre círculos electro-
magnéticos propulsoras y á la vez repelentes, - que no se dejan tocár -, descu-
brimiento reciente cuyas pruebas efectuadas en Norte América han sido satisfac-
torias. - (El aluminio metál muy liviano huyendo aterrorizado del imán que
atrae al hierro).

Las maravillas de la Creación y del ingenio humano despiertan vivísimo
interés. Paises de aspecto nuevo, obras monumentales, climas y flora distinta
nos encantan. - Saliendo de la Habana en Mayo con calór sofocante en dos
dias llegamos a New York donde reina aun intenso fria: con dos dias mas de via-
je llegaremos al alto Canadá que permanece helado. - Los trenes que atravie-
san Cuba recorren tambien Norte América trasladados en 6 horas de la Habana
a los cayos de Florida por buque construido en forma de tortuga: prisionero el
buque en el Cayo entra en funciones la locomotora llevándose los trenes para
cruzar 4 horas mas de mar sobre la extensa línia de puentes que se pierden en
el horizonte, obra gigantesca ha poco terminada: Florida firme ofrece a nuestra
vista ciudades modernas, refugio invernál de gentes ricas de los Estados mas
frias, entre bosques de pinos, con sobérbios palacios-hoteles arístocráticos. (-
''Alcázar'', "Granada", "Ponce de León" en San Agustín, - con su histórica "Fuen-
te de la Juventúd" de los descubridores -, nombres son estos sonoros de regias
mansiones, - entre otras -, que se ostentan y pronuncian como reliquias sagra-
das de las glorias españolas en esa tierra de flores -J. - Hacia la ciudád de edifi-
cios a 20 y 40 pisos con elevadores rápidos, trenes eléctricos subterráneos y ele-
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vados que vuelan, puentes colosales utilizados diariamente por centenares de
miles de personas, la Nueva York de los "Trusts" fabulosos, asociaciones que la
engrandecen haciendo oscilár a los valores a su antojo constantemente, (- con
sus renombradas playas veraniegas cercanas de Caney Island y Atlantic City
donde millones de visitantes acuden anualmente -), primitiva Nueva Amsterdám
fundada por los holandeses, con diez mil habitantes hace cien años, actualmen-
te cinco millones fijos con tendencias a otros tantos mas, - antes de llegár á la
Estación terminál, inmenso edificio a todo lujo de costo asombroso, donde dia-
riamente entran miles de viajeros -, penetramos por el gran tunel bajo el Hud-
son, punto de partida de los leviatanes trasatlánticos que tantos millones de se-
res transportan de todas partes de Europa para poblár Norte América. - Mien-
tras Paris i Madrid en Julio son ascuas candentes se hiela extremo sud america-
no, recibiendo las regiones árticas la luz del sol sin ocaso seis meses consecuti-
vos quedando a oscuras el polo opuesto con contrarios resultados en Enero. -
El trigo de las llanuras templadas regularmente se siega a primeros de Junio: las
temperaturas frias Pirenaicas y Escandinavas lo retienen verde en Agosto. - El
Espacio infinito con sus millonadas de estrellas que el telescopio descubre, en
gran número soles inmensamente mayores que el nuestro que nos alumbra,
muestran la grandiosidád de la Creación. - Penetrando en opuesto sentido po-
demos ver miriadas de seres vivientes en el agua y aire que respiramos, grande-
zas microscópicas que disminuyen lo grande explicándonos nuestra pequeñéz en
la tierra.

Los horrores de la guerra actuál nos hacen retrocedér a los tiempos que
llamamos bárbaros. - Moisés, Legisladór de los hebreos, 16 siglos antes de Je-
sucristo promulgó la Ley del Sinaí por la humanidád tan poco practicada. - Re-
beldes a la Ley Divina, los hombres hijos de Caín continuaron los seres mas in-
humanos. - Los persas subyugan a los egipcios mas tardes sometidos por Ale-
jandro Magno extendiendo sus dominios a Macedonia a los Alpes y al Asia cen-
trál: se levanta Cartago para ser por Roma destrozado: judios y paganos martiri-
zan a Jesús y á los apóstoles que le sucedieron: sucumbe Roma a impulsos de
los bárbaros del norte: triunfante al Cristianismo, cede a los árabes, contenidos
y desalojados por las legiones franco-lemosinas después de Roncesvalles, esta-
bleciendo en Gotolonia la "Marca Hispánica", leyes y lenguaje en nuestra tierra,
llevadas 5 siglos mas tarde al sud del Ebro hasta la Nueva Cartago - y Baleares
-, por las huestes provenzales redentoras de Don Jaime de Montpellér "EI Con-
qUistadór", (Entre victorias de la reconquista los trovadores celebran Juegos Flo-
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rales en Tolosa, - año 1334 -, coronando en el siglo XV al insigne valenciano
Ausias March "Petrarca de los Provenzales") ochocientos años de incesante lucha
del Guadalete a Granada, mientras la Media Luna brilla en Oriente. - (semí-
eclipsada en Lepanto)-, - Unida la familia hispana con el pendón glorioso de
Aragón y la vibrante magestuosa habla castellana, cruza los mares poblando el
Nuevo Mundo convertido después de 3 siglos en fratricidas repúblicas, - (fatales
discordias civiles ocasionan tes de la expansión sajona en los inmensos territorios
de Texas-California, anulándose alli el clásico lenguaje de Cervantes mas rápida-
mente que el latín en los Estados romanos por las invasiones Barbaras y Ara-
bes): Napoleón vencedor y grande se estrella en Moscou y Waterloo: actualmen-
te las arrogancias Teutonas son rechazadas por los que consideraron mas débiles
y los otomanos firman su sentencia.

Asíduos estudios, destellos de brillante luz descubren lo desconocido y
misterioso refrenando equívocas costumbres, problemas facilísimos como el ad-
junto, cuyo sorprendente resultado ha de inducirles a resolverlo practicamente
transcurriendo los años en previsión del mejór bienestár.

El mundo es de los mas calculistas, activos y despiertos. - Un pequeño
lapiz a mano dispuesto a hacér números, puede afirmarse que es el mas valioso
compañero: la carterita de apuntes sustituye por todos conceptos ventajosamen-
te a la petaca.

(Los defectos de construcción de estos renglones pueden dispensarse por
el mejór buén deseo a que van encaminados.)

De todos afectuosamente.
P. Geronés

Habana Agosto 16 de 1915."

Poc temps després, concretament pel mes de febrer de 1916, Pere Geronés
va fer una altra aportació de 2.000 pessetes al Patronat Local d'Ensenyament per-
que iniciessin les obres de la primera fase d'explanació i fonamentació del projecte,
malgrat que de la primera aportació efectuada per Geronés, quedaven encara bona
part del seu efectiu. "Sr. Juan Cama. Muy Sr. Mio; Con la presente me permito
adjuntar una carta orden a su favor y el el Sr. Ramón Pont de Barcelona por Pe-
setas 900.00 y Giro N° 147333 del Banco Español de la Ysla de Cuba el Anto-
nio Romaguera de San Feiiu de Guixols por Pesetas 1.100.00, sumando ambos
Pesetas 2.000.00 cuya cantidad le ruego se sirva cobrar y poner a la disposición
de los Srs. comisionados para pago de las primeras obras del nuevo edificio es-
cuela iniciando con el sucesivas reformas en nuestro pueblo.

Para cobrar el cheque del Banco solo tiene que presentarlo al Sr. Roma-
guera que se lo hará efectivo: la carta orden para el Sr. Pont también probable-
mente puede pagarsela el mismo Sr. Romaguera o bien algún comerciante de
San Feliu que deba remesar alguna cantidad a Barcelona.

Rogándole disimule la libertad que me tomo y las molestias que le propor-
ciono, anticipandole infinitas gracias y con afectuosos recuerdos a todos sus fa-
miliares, es de Vd. atento, affmo. amigo y s.s. P. Geronés.

Adición: Por este mismo correo escribo al Sr. Pont de Barcelona que pue-
de pagar la carta orden adjunta, a su presentación".

La Banca Romaguera de Sant Feliu de Guíxols V,l pagar a la Comissió Delega-
da el dia 14 de marc de 1916 les dues mil pessetes per invertir-les en les despeses
de construcció de l'edífící escolar, i poc després s'ínicíaren diligentment els treballs
d'excavació i basament de les obres fins enrasar-les al nivell adequat del terreny.
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Com que per aital construcció només es comptava amb l'aportació desinteres-
sada d'aquest benefactor cristinenc, un cop fíníren aquestes obres es dona per con-
cluida la primera fase de la construcció tot esperant rebre de l'Havana, una altra ge-
nerosa subvenció i així reempendre la fase de cobriment de les parets i de coberta
d'aigües del nou edifici escolar.

El cert és que, malauradament, les obres de l'escola quedaren aturades alguns
anys. A finals de 1916, sembla ésser que el mestre Bonet havía estat destinat a algu-
na altra població i malgrat haver cercat en els llibres d'actes per esbrinar el que
passa, no tenim cap notícia fins al 13 de marc de 1923 en que es batejá el carrer
que anava des de la carretera de Sant Feliu a Girona, fíns a les "... nuevas escuelas
proyectadas cuyos cimientos están ya construidos", amb el nom de Pe re Gerones.
Fins i tot la premsa ganxona se 'n feu ressó en el setmanari «l'Avi Muné» del 24 d'a-
quell mes: "S'ha donat el nom de carrer de Pere Geronés, sant cristienenc be-
nernértr que resideix a l'Havana i que es un entusiaste benefactor de les escoles,
al trot; de carrer que va des de la Ctra. de Sant Feliu fins el nou grup escolar".

Aquesta encertada denominació de la nova vía cristinenca, motiva la felicitació
pública per part del nou mestre i alhora director de l'escola pública Ramon Cloet qui,
en nom pro pi i deIs alumnes, lloa l'administració per haver "... designado una calle
al ilustre patricio residente en La Habana".

L'últíma aportació monetaria realitzada per !'insigne cristinenc va ésser feta a
comencaments de l'any 1925; a la sessió del 7-11-1925 es manifesté l'aqraúnent de la
Corporació per tan generosa donació: "La Corporación al insigne patricio D. Pe-
dro Gerones, residente en La Habana por su reciente y generoso donativo que
acaba de ofrecer mandando desde allí 500 pts. para que se obsequie con cinco
pts. a cada uno de los niños que concurran a la Escuela nacional en la actuali-
dad y disponiendo que el resto se entregue a D. Juan Marcó para que continue
pagando el censo del terreno que se adquirió al objeto de construir el nuevo edi-
ficio proyectado y cuyos cimientos están ya de mucho tiempo terminados. Así
bien que se traslade este acuerdo a dicho Sr. Geronés para su conocimiento y sa-
tisfacción, enterandole de paso, de las repetidas instancias que por las autorida-
des superiores vienen sucediéndose a fin de que la meritada obra se lleve a cabo
en una forma u otra, cuya decisión de él se espera para que el Ayunr' pueda sa-
ber a qué debe atenerse V proceder en consecuencia. Al propio tiempo y para
evitar el mal efecto que causaria a las niñas la entrega de 5 pts. dispuestas a ca-
da niño, se acuerda regalar de los fondos municipales 2,50 pts. a cada una de
aquellas, sin prejuício de los premios a que .todos serán conjuntamente reparti-
dos, con cargo también al presupuesto municipal y cuya compra o adquisición
verificaran los Srs. Maestros de estas Escuelas Nacionales".

Malgrat les tres aportacions realitzades per Pere Gerones, 3.000 pessetes en
total - el pressupost municipal de l'Ajuntament de Santa Cristina era per aquell any
de 1925-26 de 17.481'60 pta. - no varen reemprendre's les obres de la nova escola
local i l'alumnat cristinenc va haver de continuar rebent la seva educacíó a la planta
baixa de les Cases Consistorials fins que, a cornencaments de l'any 1957, s'inauqu-
ren les noves escoles públiques davant de l'antiga casa rectoral.

Mai més se'n sabé res de Pere Gerones. Segons informacions d'aquella epoca,
facilitades a la família del fílántrop cristinenc per l'empresa "Borbolla i cia" de l'Hava-
na, Pere Geronés abandona definitavament els negocis i es trasllada a Puerto Prínci-
pe i després a Santo Domingo, i malgrat inicia diligencies davant diversos consulats
res pogué te' en ciar.

L'an 1q3 l'ajuntament presidit per Ángel Sala Padrés va intentar reiniciar
les obres en des, anys abans, pel pro pi Pe re Geronés amb subvencions oficials,
pero que tampoc arribaren a bon terme. Aíxí, a la sessió del 6-XI-1931 s'acordá en
el llibre d'actes el següent: "Finalment la Presidencia manifesta que s'ha enterat
del proposit que hi ha de cedir a l'ajuntament el troc de terra acenssat a la casa
de can Roca per el patrici Pere Geronés Torres (q.e.p.d.) en el qual son ja fets els
fonaments per a la construcció d'un edifici destinat a Escola de nois, costejats
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dits fonaments per el mateix Geronés, quina obra queda paralitzada per manca
de pessetes i ademés hi ha per a pagar algunes anyades atrassades del indicat
cens. 1 com sigui que actualment s'han dictat per la superioritat noves i series
disposicions oferint facilitats per a la construcció a tot arreu de locals destinats
a Escoles, tal volta seria la present ocasió propicia per a que dita oferta es po-
gués aceptar i, després determinar l'ajuntament el destí definitiu que s'hagués de
donar-li, o sigui l'aplicació més convenient que se'n pogués fer, relacionat amb
t'escota de nois i notes".

Avui, el nom de Pere Geronés tan soIs és recordat a la nostra vila pel retal
que encara denomina I'important carrer i via de comunicació que du a Castell - Platja
d'Aro pero que, de ben segur, I'hauria complagut més si el seu nom hagués estat vin-
culat a I'escola que, temps abans, havia projectat i que, per un o altre motiu, no po-
gué veure fínalítzada.

F. 135,- Fotografia de l'any 1904 de l'escola pública de nens de Santa Cristina d'Aro, dirigida per Salvador Bonet i Salvate-
na, D'ella, tan 5015 hem pogut esbrinar cinc noiets de l'última filera. Així, de dreta a esquerra hom pot veure: Sal vi Pont, Vi-
cene Maraña Carbó, Joan Quer Gerones, -(7)-, Josep Bertran Donatiu i Jaume Auladell.
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F. 136.- Fotografia de l'escola pública de Santa Cristina realitzada pel mes d'agost de l'any 1915. 1) (de can Rosés), 2) Juani-
to Bonet (fiUdel mestre), 3) Jesús March, 4) Jaume Barceló Miquel, 5) Vícenc AuladeU, 6) Pe re Aymerich "el Gorgo", 7) Eu-
sebi Bartés Llaona, 8) Joaquim Vidal "Roquet", 9) Noguera Aulet, 10) Ángel Agustí, 11) Josep Dausá "Pito Dalmau", 12)
Pere Barceló "Baldtrt Celdoni", 13) Josep Rigau "Pito Mane!", 14) Aymerich "Forroll", 15) Pere Maurici, 16) Martí Pla, 17)
Panedes7, 18) Emili Salas, 19) -7-, 20) -7-, 21) Miquel Noguera, 22) Vícenc Ferrer, 23) Martí (de cal Rei de Romanyá], 24)
-7-, 25) Llorenc Miret (de can Poldo), 26) -7-, 27) Joan Albertí Roig (de can Torres), 28) Salvador Bonet (mestre), 29) -7-,
30) -7-, 31) -7-, 32) Pe re Gelats, 33) Menció Marcó, 34) Joaquim Bou, 35) -7-, 36) Fermí (de can Tarré), 37) Joan Morató
(Cussié), 38) Josep Gironés, 39) Josep Agustí (el cisteller), 40) -7-, 41) -7-, 42) Joan March Canal s (de can Geli), 43) Rosés
(de can Perot), 44) Miquel Escapa, 45) Joan Cama, 46) Pere AuladeU, 47) Josep AuladeU, 48) -7-, 49) -7-, 50) -7-,51) Torres,
52) -7-, 53) -7-, 54) Vall-llosera, 55) General Rosés (el General), 56) Martí Vidal "Déu", 57) Alfons Vídal, 58) Paco Sala, 59)
Josep Trias, 60) -7-, 61) -7-, 62) Josep Suñer, 63) -7-.
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F. 137.- Fotografia de I'escola pública de Santa Cristina de I'any 1927, 1) Ángel Agustí Vidal, 2) JOS8p Casadevall Arxer, 3)
Joan Llombart Comas, 4) Prats, 5) Lluís Costa Gotarra, 6) Joan Formatger Sitjar, 7) Joan Vall-llosera Llambí, 8) Josep Quer
Camós, 9) Josep Marcó Maraña, 10) Josep Riera Cama, 11) Jaume Viñolas Costa, 12) Lluís Albertí Roig, 13) Josep Gener
(Savalls), 14) Joan Pijuan (del molí d'en Mariano), 15) Josep Bartés Llaona, 16) Francesc Vilanova, 17) Jaume Portés, 18)
Pe re Pijoan, 19) Ángel Prat Pairulí, 20) Ramon Esteba Miquel, 21) Narcís Serra Xuclá, 22) Josep Prat Pairulí, 23) Joan Rí-
bas, 24) Bonaventura Mir Mayol (mestre), 25) Jaume Cateura, 26) Florenci Viñolas Cortada, 27) Josep Vilanova, 28) Joan
Llambí, 29) Enrie Morato (de can Cirera) 7, 30) Josep Viñolas Cortada (agutzil), 31) Joan Vilanova (de cal Ferrer de Bell-lloc),
32) Fortunat Solsona, 33) Conrad Terrades Madrenas, 34) Francesc Esteba Miquel (rnusíquat), 35) Miquel Llambí, 36) Josep
Vilanova Escapa, 37) Jaume Albertí Roig, 38) Joan Pijuan.
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F. 138.- Fotografia de l'escala pública de Santa Cristina d'Aro vers 1936. 1) Barceló, 2) Angel Sala, 3) Quer, 4) Basuldo, 5)
Xavier Camps, 6) Joan Agustí, 7) Salvador Bosch, 8) Lluís Bosch, 9) Angel Suñer, 10) Josep Albertí, 11) Joan Cisterna, 12)
Santiago Aymerich, 13) Roura, 14) Reyné, 15) Enrie Casadevall, 16) Joan Riera" 17) Marcel.lí Mestres, 18) "Gcncc", 19)
Josep Salas, 20) Serra, 21) Pont Vila, 22) Provencal, 23) Cabarrocas, 24) Deulofeu, 25) Reyné, 26) Morató, 27) Pere Arbu-
sé, 28) Manel Pijuan, 29) Vendrell, 30) Cateura, 31) Joaquim Pijuan, 32) Formiga, 33) Anglada (Janot), 34) Miquel Garra,
35) Llambí, 36) Pe re Gafarat, 37) Francesc Camps (mestre).
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F. 139.- Escola pública de nens a Santa Cristina I'any 1943. 1) Marcel Covarssit, 2) Miquel Ferrer, 3) Josep Bou, 4) Josep
Formatger, 5) Miquel Rosés, 6) -7-, 7) Ayguaviva, 8) Joan Mont, 9) Jaume Barceló, 10) -7-, 11) -7-, 12) Jordi Bartés, 13)
Josep Rosés, 14) Narcís Dausá, 15) Tomas Rosés, 16) Josep Agustí, 17) Josep Deulofeu, 18) Joan Dausá, 19) Josep M.
Sancho, 20) Aureli Clara, 21) Juncá (fill), 22) Pere Juncá (mesfre), 23) Pe re Roura, 24) Joan Cisterna, 25) Martí Valls, 26)
Fernando Bosch, 27) «Saballets» , 28) Manel Pijuan, 29) Angel Sala, 30) Emili Bosch, 31) Joan Pomés, 32) Joan Amagat,
33) Francesc Oliveras, 34) Pe re Arbusé, 35) Serafí Pallí, 36) Albert Barceló, 37) Joan Gifre, 38) Josep Salas, 39) Quintana,
40) Santiago Aymerich, 41) Marcel.lí Mestres, 42) Joan Garriga.
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F. 140.- Fotografia de l'escola de nens i nenes a l'any 1950. 1) Josep Formatger, 2) Josep Costa (Barnés), 3) Lluís Vendrell,
4) Manel Boada, 5) Narcís Mas, 6) Josep Castelló, 7) Carme Albertí, 8) Dolors Amagat, 9) Pepita Albertí ?, 10) Carme Vi-
cens, 11) M. Rosa Juncá, 12) Maria Lloveras, 13) Pere Juncá (mestre), 14) Angel Bas, 15) Miquel Bas, 16) Borras, 17) Joan
Vilanova. 18) Diego Ferré, 19) Josep Ayguaviva, 20) ?, 21) Teresa, Rosés, 22) Assumpció Ragolta, 23) Nuria Bartés, 24)
Anna M. Costa, 25) (mestra), 26) Josep Roselló, 27) Josep Juncá, 28) Josep M. Auladell, 29) Mariano Ferrer, 30) Jordi Ta-
rradas, 31) Xavier Sala, 32) Teresa Casas, 33) Lolita Ayguaviva, 34) -?-, 35) Xavier Mas, 36) Josep Cisterna, 37) Miquel
Cruañas, 38) Pareta?, 39) Manel Casas", 40) Ernest Soler, 41) Santiago Vendrell, 42) Pilar Juncá, 43) Pilar Tarradas.
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Recuerdo Escolar 21 Enero de 1951

F. 141.- Fotografia de l'escola pública de nens en el dia de la inauguració de les noves Escoles (21-1-1957). 1) Pe re Surroca,
2) Sayols, 3) Casadesús, 4) Tarré, 5) Julia Morales, 6) Vidal, 7) Jeroni Ontiveros, 8) Arbat, 9) Josep Cabarrocas, 10) Pla, 11)
Artur Padrosa, 12) Morales, 13) March, 14) Joaquim Pijuan, 15) Enrie Roselló, 16) Pepe Ontiveros, 17) Font, 18) Mont, 19)
Ruart, 20) Jaume Baudina, 21)· 22) Benet Figueras, 23) Enrie Mula, 24) Manuel Ontiveros, 25) Miquel Funoses,26) Er-
nest Soler, 27) Josep Roselló, l?, 29) Xavier Sala, 30) Ramon Surroca (mestre). 31) Jaume Noguera, 32) Santiago Ven-

'-drell, 33) Pone Miret, 34) Casa esús.
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F. 142.- Fotografia de l'escola de nois de l'any 1966. 1) Jaume Barceló, 2) -?-, 3) Angel Bosch, 4) Joan Masó, 5) Cisterna,
6) Francesc Garra, 7) Lázaro, 8) Francisco Marquez, 9) Narcís Vílá, 10) L1uís Montal, 11) Pere Casadellá, 12) Josep Aviñó,
13) Manuel Prieto, 14) Antonio Regalado, 15) Joan Camps, 16) Cisterna, 17) L1iuret, 18) Rafael Regalado, 19) Joan Guillot,
20) Pito Bielsa, 21) Josep Deulofeu, 22) Enrie Barceló, 23) Josep Balamaña, 24) Manuel Ruíz, 25) Paco Ruiz, 26) Maresme,
27) Jaume Espuña, 28) -?-, 29) Xavier Casadevall, 30) Paco Ruiz, 31) -?-, 32) Rovira, 33) Joan Fogueras, 34) Josep Caba-
rrocas, 35) Enrie Rabasedas, 36) Pere Surroca, 37) Manuel Pla, 38) Joan Alcalde, 39) Ramon Surroca (mestre), 40) Jordi
Casadcllá, 41) Jesús Fogueras, 42) Caries Aulet, 43) -?-,.
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ELS CONFUCTES MIUTARS I LES SEVES
CONSEQÜENCIES EN lA VIDA DELS CRISTINENCS

Dissortadament i en aquesta part final delllibre, indefugiblement, hem de par-
lar deIs foscos esdeveniments de les guerres que diverses vegades han arruinar, direc-
tament o indirectament, il.lusions, somnis de joventut, vides, famílies i hisendes de
molts conciutadans cristinencs.

La nostra víla ha sofert en el seu propi sol i en la sang deIs seus fills, conflictes
fratricides, des de Déu sap quan, tal vegada i si ens remuntem a la vella historia pot-
ser des que I'home primitiu pobla aquests meravellosos indrets.

No ens ha d'estranyar, dones, que qualsevollluita o conflagració, per més alie-
na i lIunyana que hagi estat, a la lIarga, la nostra població d'una manera o altra hi ha
perdut. La guerra que enfronta Espanya i Franca els anys 1794-95, cóneguda com
la «Guerra Gran" o la del «Rosseíío», assolá infinitat d'hisendes de I'AIt i Baix Em-
porda i obliga els seus pobles a recórrer amb béns públics per al sosteniment deIs
exércits.

Durant la Guerra del Francés, coneguda també com la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-14), la vila de Santa Cristina fou pas deIs exercits catalans i deIs so-
metents de les rodalies que, provinents del port naval guixolenc, bastió d'aprovisiona-
ment de la ciutat de Girona amb municions, queviures i bagatges, constriburren a la
defensa de la ciutat immortal. Aíxó motiva diverses represálies cap al poble per part
de seccions aíllades deIs regiments napoleónícs, que castigaren amb I'afusellament a
tot cíutadá que col.laborés amb l'exercít del país.

Una de les guerres més fratrícídes que es desenvolupá per aquests indrets, fou
I'anomenada «Tercera Guerra Carlina" (1872-76), iniciada pels partidaris de CarIes
Maria deIs Dolors de Borbó, pretendent carlí (CarIes ViI) i que tanta desgracia porta-
ria a les nostres terres. Santa Cristina va ésser altra vegada el pas obligat de les parti-
des carlines comandades per Francesc Savalls i Massot, mariscal de camp i cap de
l'exércít de Catalunya que, amb les seves aguerrides tropes, intenta repetidament i
sense éxit prendre definitivament la vila de Sant Feliu de Guíxols.

Molts conciutadans cristinencs entrats ja en anys sentiren parlar, diverses ve-
gades, als seus avis de I'acció guerrillera que protagonitzaren una partida de carlins i
I'avi Xero, home Iliberal i anticarlí, davant el casal conegut actualment com a can Pa-
reta del carrer Salvador Dalí, qui valentment féu front ell sol a I'escamot borbó.

Compten, dones, que durant el mes d'abríl de 1872, a mitja tarda, un grup d'-
homes armats arriba a la placa de la Teulera i demana insistentment pel domicili de
I'avi Xero i que, entre amenaces i provocacions, obtingueren rápidament de la pobra
gent que allí s'hi trobava. Sembla ésser que al cap d'aquest escamot hi anava en Sa-
valls qui a l'instat va fer envoltar la casa i comencá a disparar.

L'avi Xero, que previament havia estat avisat pel ve'inat i les campanes de l'es-
glésia, ferrná I'ampla porta del mas i féu sortir per una petita finestra del darrera a
dos vailets que, a corre-cuita fugiren a resguardar-se cap al mas de cal Frare. En ado-
nar-se el cabdill Savalls que no el podria treure a trets d'escopeta, mana els seus
llocstínents de cremar la porta de la casa i així ho feren. El Xero, que s'havia arrece-
rat al costat de la tina del vi amb un antic pedrenyal entre les mans, comenca a sufo-
car les flames de la portalada amb cubells de vi extrets, apressadament, de la vella ti-
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na de J'ample rebedor de la casa. No sabem si vencut o no, algunes versions diuen
que el mariscal demana de parlamentar amb ell impressionat per la seva acció; J'avi
Xero sortí després de llargs moments d'angoixa mentre els guerrillers s'abocaven su-
dorosos cap a la tina de vi de la masia. El cap carlí, que havia estat testimoni de la
seva desesperada defensa, aturá els seus homes tot díent-los que mataria qui gosés
veure d'un vi que havia fet el servei de l'aigua. 1així fou. Els seus homes es retiraren
rapídament i Savalls complí la seva promesa de deixar viu a J'aviXero.

Aquest succés es trasmeté durant generacions com exemple a seguir de pun-
donor i lleialtat en els principis d'un home. Fins i tot, no fa gaires anys, es podien
veure diversos impactes de bales a les parets foránies de can Pareta. Es convertí en
un símbol, des d'aleshores, per a tot home lliberal i coratjós d'aquesta vila.

F. 143.- Retrat i signatura de
Francesc Savalls publicada al lli-
bre «Scnr Feliu de la Costa Bra-
va" de Gaziel. El militar ernpor-
danés compta amb un extens his-·
torial militar: acció de Vidr á

(1872), victoria de Mata i Bor-
qonyá i preses de Ripoll i Berga,
atac a Puigcerdá, foc d'Alpens, in-
cendi de Tortella i combat d'Arge-
laguer (1873), expedidó victorio-
sa per les comarques de la Selva i
el Baix Empordá, assalt Iracassat
a Puigcerda, loc de Prats de
Llucanes (1874), etc. La boina
ver mella ribetejada de.
passamaneria amb borla i serrell
d'or que du a la lotografia, es tro-
ba exposada actualment al museu r~~;¿;";'~"!!!!~~~ll_j._~~":'~~~~¡;:jwGLL...':"':"";.!...;:""''':':''::''.!.:..':''''':'''''--oI~~j
d'hístóría de la ciutat de Ripoll. L
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1jo, particularment, me 'n alegro que aquesta peripecia, entre Savalls i l'avi Xe-
ro, acabés satisfactóriament perqué, per atzar de la vida i la familiaritat, Francesc Sa-
valls i Massot, mariscal de camp, baró de Vídra i marques d'Alpens, nascut a la Pera
(comarca del Baix Empordá) l'any 1817, era un oncle de la besavia del meu pare,
Teresa Savalls i Valls, nascuda a Sant Sadurní de l'Heura pels voltants de l'any 1830.
No fa gaires anys, quan encara jo era un marree, recordo que els pares ens porta-
ven, als meus germans i a mi, a la Festa Major de la Pera on es reunia, a l'entorn
d'una llarga taula familiar, tota la branca descendent i originaria de Sant Sadurní de
l'Heura, Sant Mateu de Montnegre i de la Bisbal.

F. 144.- Fotografia de l'estat ma-
jor del militar carlí Savalls, co-
mandant en cap de l'exer cit de
Catalunya. En acabar aquesta
guerra vuitcentista i ésser absolt
en un consell de guerra, Savalls
s'estab!í a la ciutat francesa de
Níca on es creu que allí va morir.
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F. 145. - Fotografia de la masia de,
can Pareta, on l'any 1872 s'en-
frontaren un escamo! de carlins,
al comandament de Francesc Sa-
valls, amb I'avi Xero de Santa
Cristina. Fins no fa gaires anys,
encara es podia observar l'ímpac-
te de les bales d'aquest episodi en
el frontis de les seves íacanes. • -
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F. 146.- Fotografia de I'any 1921
d'una secció del Regiment d'Infan-
teria de línia Ásía, núm. 55, on el
cristinenc Pere Aymerich, cone-
gut com el "Gorga" (tercer per la
dreta a la segona filera de baíx),
fou destinat a les possessions es-
panyoles de l'África, on participa
en la famosa presa del mont "Gu-
rugú" I'octubre de 1921. Poste-
riorment també va prendre part
en el desembarc d'''Alhucemas''
en companyia d'un altre cristi-
nenc: Joaquim Vídal "Roquet".
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LES GUERRES DE FILIPINES, CUBA 1 L'ÁFRICA

Probablement aquestes guerres que l'estat espanyol mantingué a les colónies
d'ultramar i posicions d'África foren les que més ressó prcduiren en la societat civil
catalana i de la resta de l'estat, en haver d'embarcar-s'hí milers de joves en un servei
militar d'obligació per «dejensar», en terres llunyanes, unes places espanyoles de difí-
cil justificacíó. No cal dir que d'aquesta vila partiren infinitat de joves cristinencs que
coneixerien dramátícament l'esclat d'una guerra, incomprensible als seus ulls i allun-
yada de la seva terra, de la qual no tragueren cap tipus de beneficio Ans al contrari,
la por, les malalties i la mort, foren les protagonistes d'aquesta aventura.

A finals de l'any 1896 la societat catalana, a l'igual que a la resta de l'estat, vi-
via pendent deis esdeveniments bel.licosos que succe"ien a dues illes oposades entre
sí, pero amb els mateixos anhels de lluita i supervivencia per la independencia de la
seva terra: Cuba i Filipines. El remei suposat i que adopta el govern per aquestes tri-
fulques fou el d'incrementar els efectius militars de reemplacaments ordinaris per atu-
rar els moviments revolucionaris a les respectives illes. Dos-cents mil homes foren
enviats a Cuba i una xifra semblant a Filipines al llarg de la campanya. Malgrat
aquestes mesures, els objectius militars i polítics d'Espanya foren desastrosos. El 15
de febrer de 1897 el cuirassat nordameríca Maine va explotar a la badía de l'Havana,
i s'imputá falsament a maniobres soterraníes de l'exercít espanyol. Malgrat tots els in-
tents de pacificació de l'illa, la guerra fou inevitable (25 abril-12 d'agost de 1898).

Gracias al suport de les poblacions nadiues, petites partides revolucionáríes
derrotaren freqüentment grans columnes espanyoles. El resultat fou calamitós: sol-
dats morts, altres greument ferits o malalts a causa de les dures condicions sofertes
durant anys de milícia. Dissortadament alguns joves cristinencs enviats a aquestes
colónies hi trobaren trágicament la mort: Joan Gelabert Bach, corneta d'Infanteria

14~



F. 147. - Fotografia d'una secció
del Regimenl d'lnfanteria Navarra, '
núm. 25. El tercer soldat assegut
a la filera del mig és Jaume "Met"
Franch, qui malgrat ésser cridat a
files, fou destinat a la població de
la Seu d'Urgell.

RECULL D'IMATGES 1COMENTARIS

de Marina del Ir. Regiment, 2n. Batalló de Filipines (1899); Llorenc Solsona, volun-
tari de la "la. Ronda Volante de Gerona" (1877); Martí Míquel Oliu, Regiment d'In-
fanteria de Marina, Zn. Batalló, qui va morir a l'hospital Colón de l'illa de Cuba l'a-
gost de 1895 de febre tifoidea i no es notifica ofícíalment a la seva mare fíns l'any
1907; Joan Gispert Mont, del Batalló de Cacadors de Llerena núm. 11 (1899); o
Joan Sabater Riera, Regiment d'infanteria "España" núm. 46, qui morí el 2 de no-
vembre de 1898 durant la travessia del vapor "Cheribon" de l'illa de Cuba a Sevilla.
En la notífícació oficial que el jutge instructor féu arribar a l'Ajuntament de Santa
Cristina, hom pot saber els efectes i pertinences personals de que era portador
aquest cristinenc: "Dinero en metálico, sesenta pesetas en moneda de plata. Ro-
pas: un traje compuesto de americana, chaleco, pantalon y gorra en buen esta-
do".

Altres cristinencs tingueren la sort de poder tornar a la seva vila i explicar així
les seves penoses vívencíes en el camp de la guerra. Per un document de llícéncia
absoluta lliurada a Joaquim Salas i Casas l'any 1883, podem seguir, pas a pas, l'inte-
ressant pelegrinatge d'aquest soldat enviat a l'illade Cuba l'any 1877. Vegeu:

"Joaquin Salas, hijo de Juan y de Rosa, natural de Romaña de la Selva,
Ayuntamiento y juzgado de primera instancia de la Bisbal, provincia de Gerona,
distrito militar dé Cataluña, nació en veintinueve de Junio de mil ochocientos
cincuenta y cuatro, de oficio labrador, de edad veintinueve años, su religión
e.A.R., su estado soltero, sus señas estas: pelo castaño, cejas al pelo, ojos azu-
les, nariz regular, color sano, frente espaciosa, aire bueno, producción buena.
Fué filiado como sustituto procedente de la clase de paisano por Mateo Francis-
co Triamont, soldado para el remplazo decretado en diez de Enero de mil ocho-
cientos setenta y siete. Tubo entrada en caja en el depósito en veinticuatro de
agosto del mismo desde cuya fecha ha prestado los servicios siguientes. = 1877=
Procedente de la clase de paisano ingresó en este Depósito de Banderas y em-
barque para Ultramar en Barcelona en veinticuatro de Agosto del mismo año
para servir en el Ejercito de Cuba por 4 años con arreglo a instrucciones y orde-
nes vigentes en clase de sustituto por Mateo Francisco Triamont, quinto por el
pueblo de Mahón en la pronvincia de Baleares. El TiC. Comandante Jefe del De-
pósito a bordo del vapor Antonio Lopez.

En 26. de Agosto embarcó en la referida Plaza de Barcelona a bordo del
vapor Antonio Lopez, con dirección a la Isla de Cuba llegando al puerto de Nue-
vita el20 de setiembre siendo destinado con esta fecha a éste Batallón de Caza-
dores de Mayan numero 48 y alta en la revista de Octubre incorporandose en la
representación del mismo en Puerto Príncipe y permaneciendo de instrucción
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hasta el 6 del referido Octubre que según orden general del Excmo. Señor Co-
mandante General del Departamento [ué destinado a continuar sus servicios al
Batallón de Cazadores de Barpino nº 38 por cuyo motivo es baja en este en fin
del mismo = El El Teniente Coronel Comte. Jefe del Detall. En el estracto de re-
vista del mes de la fecha se le reclama este individuo su primera puesta de ves-
tuario = Puerto Príncipe 31 de Diciembre = El Comisario de Guerra = Eustaquio
Ayala = Procedente del Batallón de Cazadores de Cayolí, causó alta en este
Regt. nº 38, en la revista de Noviembre quedando en instrucción en el poblado
de las mismas incorporandose en Sant Miguel y saliendo de operaciones de
Campaña en las cuales continuó hasta fin de año = 1878 = En las mismas ope-
raciones hasta fin de Mayo que por disolución de este Batallón es baja por pase
al de Cazadores de Santader nº 12 = Hay un certificado autorizado en debida
forma por los jefes de su anterior cuerpo = Francisco Diaz = Procedente del di-
suelto Batallón de Buyano [ué alta en este Batallón de Cazadores de Santander
nº 12 en la revista de Julio confecha primero de Junio incorporandose en el po-
blado de Vitoria de las Tunas pasando con su Batallón al poblado de las arenas
hasta el 29 de Julio que pasó al Puerto Padre, desde cuyo Puerto embarcó a
bordo del vapor Marsella con rumbo a la Habana llegando el 7 a dicha Plaza
permaneciendo hasta el once que fué por ferrocarril a Matanzas y el 12 con su
compañia pasó a guarnecer el pueblo de Qaguiy Grande donde finió el año =

1879 = Continuó en dicho destacamento hasta el diez de Marzo que por enfer-
mo pasó al Hospital Militar de la Habana en el cual sufrió reconocimiento facul-
tativo el dia 23 de Mayo y resultando conprendido en la Real Orden de 18 de
Octubre de 1863, fué destinado a continuar sus servicios al Ejercito de la Penin-
sula segun orden de la Subinspección de seis de Junio de 1879, para cuyo efecto
embarcó en el puerto de la Habana el dia 4 de Julio a bordo del vapor correo
"Comilla" causando baja en este Batallón de Cazadores de Santander en la revis-
ta de Agosto del año del margen = No se le expidió su licencia absolta por no
hallarse comprendido en la Circular de la Capitania General de 17 de Julio, en

F. 148.- Fotografia de Miquel lla-
veras Gispert (L1aurador), I'any
1913. Malgrat que el seu reem-
placament va ser destinat a la de-
fensa de Melilla, el jove de Solius
va poder canviar el seu destí en
pagar un dispensi de vuitanta du-
ros de plata, a un company de
quota que lí havia tocat la placa
de Martorell.
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notas posteriores expedidos para estos casos = Procedente de los Eiercitos de
Ultramar fué destinado a este 2º Batallón del Regimiento de Infanteria de Nava-
rra nº 23 segun oficio del E.S.D.G. del arma Nº 369, de fecha 10 de Julio cau-
sando alta en el mismo en la revista de Julio con disposición del Señor Coronel
y sin incorporarse al Cuerpo con licencia ilimitada para el pueblo de su naturale-
za como comprendido en la Real Orden de 20 de Octubre de 1878 yen la ante-
rior situación finó el año = 1880 = En la misma situación hasta fin de año =

1881 = En la misma situación hasta fin de Agosto que es baja en este Batallón y
Regimiento por pase al Batallón Reserva de Gerona por haber cumplido el tiem-
po de su empeño en activo y con arreglo a la Real Orden de 8de Junio último =

En la revista de Octubre y con fecha de Setiembre causó alta en la tercera com-
pañia de este Batallón Reserva de Gerona numero diez y siete procedente del se-
gundo Regimiento de Infanteria de Navarra, quedando en situación de provincia
hasta fin de año = 1881 = En igual situación todo el año hasta el treinta y uno
de Agosto que es baja en este Batallón por haber obtenido la licencia absoluta,
habiendo observado durante su permanencia en el servicio buena conducta
Gerona trenta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres".

En les posicions espanyoles de l'Áfríca també la guerra féu els seus estralls.
Aquestes, peró, duraren fíns ben entrat els anys 1920 en que les trapes espanyoles
foren derrotades estrepitosament al Ríf.

La vila de Santa Cristina d'Aro no s'oblidá deis seus fills. Així, l'any 1923 I'A-
juntament presidit pel batlle Anglada, inicia una recollida popular de diners per re-
metre als soldats del districte que lluitaven a l'África í, d'aquesta manera, alleugerar
les privacions que patien els joves cristinencs. La iniciativa de l'alcalde de la vila fou
rebuda gratament pels habitants de Santa Cristina. El casino "La Unión Guixolen-

F. 149.- Fotografia del jove Vi-
cene Auladell (a la dreta), dedica-
da a la seva mare, des del campa-
ment de T'lata, posició espanyola
avancada de l'Africa, el dia 29
d'agost de 1925.
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se" i el "Centro Popular Recreativo", lliuraren quinze pessetes cada un. El poble de
Solius 39'35 pessetes; Bell-lloc, 21 pessetes; i Romanyá de la Selva, 15'25 pessetes.
Aixi mateix, l'administració local contribuí amb quinze pessetes amb cárrec al capítol
5e. del pressupost municipal.

Un parell de dies després, l'Ajuntament va remetre un gir telegrafie pel valor
de 113'10 pessetes a raó de 16 pessetes per cada un deIs set soldats cristinencs que
pertanyien als exercíts de l'Áfríca, previ pagament d'1'10 pessetes per despeses de la
seva tramitació.

Un any després, concretament pel mes de desembre de 1924, el nou batlle
Joan Pijuan, obrí una altra subscripció destinada als soldats que encara es trobaven a
la campanya del Rif. La suma recaptada supera totes les previsions, car s'aconseguí
un total de 314'35 pessetes que es repartiren a raó de 28 pessetes per cada un deIs
onze soldats de la vila (Rosés, Salas, Vídal, Mont, Respecte, Auladell, Sans, Pascual,
Aymerich i Basuldo, aquests tres últims a les vigílies del seu llicenciament).

Anys després, la guerra civil espanyola (1936-39), torna a vessar sang de ciu-
tadans cristinencs que patiren l'horror de la confrontació fraticida de dues Espanyes
enfrontades entre si que arnúná, indiscriminadament, nombroses vides d'un o d'altre
bándol; peró aixó, ho deixo per a un posterior estudi que hom pugui fer.
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