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DESCRIPCIÓ DEL FONS 

 

IDENTIFICACIÓ 

 
 

Codi de referència   

 

CAT  AMSFG  10  VGJ 

 

Títol   

 

 Fons Vicenç Gandol Jordà 

 

Data / es  

 

 1900 - 1991 

 

Volum i suport 

 

 El conjunt abarca unes 250 fotografies, principalment positius en suport de paper en formats 

diferents (17 x 23, 9 x 14, 5 x 6 cm) i cap a 90 negatius en placa de plàstic, format 4,5 x 6 cm. 

També hi ha una col·lecció de 10 postals. Completen el fons 23 unitats documentals textuals. 

 

 
 

CONTEXT 

 

 
Nom del productor 

 
Vicenç Gandol Jordà 
 

 
Història del productor 

 

(Sant Feliu de Guíxols, 1891-1991). Home polifacètic i emprenedor, es va dedicar als negocis 

familiars, un taller de fusteria i La Funeraria Moderna, del seu pare Emili Gandol. L’any 1920 va  

fer-se càrrec dels banys de Sant Pol amb el suport de l’empresari gironí Josep Ensesa i de 

l’empresa de transports Ribot, Font i Artigues. Va adquirir les casetes de bany que havien estat 

propietat de Manuel Bosch, les va completar amb un cobert en forma de terrassa i va començar 

una variada oferta d’activitats lúdiques (un bot, un patí, balls de tarda i de nit...). Amb poca inversió, 

va iniciar els que serien els mítics banys al costat de la urbanització de S’Agaró, referent i símbol 

de la Costa Brava. Durant la Guerra Civil va fer nombroses fotografies dels esdeveniments que se 

succeïen a Sant Feliu de Guíxols com a conseqüència del conflicte bèl·lic (incautacions, 

bombardejos, refugiats…), atret per la seva afició a la fotografia i conscient de la importància de 

documentar gràficament l’excepcionalitat d’aquells fets. 

 

Vicenç Gandol fou designat alcalde de Sant Feliu l’any 1939, en arribar les tropes nacionals a la 
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ciutat. Exercí aquest càrrec fins el 1946, quan fou destituït fulminantment per l’autoritat superior, 

segons sembla mitjançant una maniobra poc clara que pretenia situar al capdavant del consistori 

un perfil polític més proper al nacionalcatolicisme. Com a alcalde, Gandol va iniciar la reconstrucció 

de la ciutat, molt afectada pels bombardeigs, i va impulsar les obres d’urbanització de les principals 

vies de la ciutat. A partir de les dècades de 1950 i 1960, es dedicà al sector immobiliari, amb 

oficina al carrer Major, sense deixar la funerària familiar, i fou un actiu promotor turístic.  

 

Pel que fa a la seva activitat fotogràfica, en la que s’havia iniciat segurament de la mà de Pere 

Rigau Roch, sembla que va continuar, com a mínim, fins a finals de la dècada de 1960. Hi ha 

fotografies artístiques seves publicades entre els anys 1949 i 1954 a la revista S’Agaró. 

 

 
 

Història arxivística 

 

El fons fotogràfic va ser entregat l’any 1986 pel mateix Vicenç Gandol al qui fins aquell moment 

havia estat el responsable de l’Arxiu Municipal, l’arqueòleg i historiador  Lluís Esteva i Cruañas, per 

tal que l’ordenés i catalogués abans d’ingressar-lo a l’esmentat Arxiu. La donació d’aquestes 

fotografies per part d’Esteva es va fer el 1989, essent arxiver municipal Àngel Jiménez. 

 

Pel que fa a la documentació textual, es desconeix la seva història arxivística més enllà de les 

dades esmentades al següent apartat. 

 
 

Dades sobre l’ingrés 

 

El fons va ingressar a l’Arxiu Municipal el 1989 per mitjà de Lluís Esteva Cruañas, segons s’ha 

explicat a l’apartat anterior. 
 

Per altra banda, el 14 d’agost de 2013, la Sra. Mariona Rioja Casellas va fer donació a l’Arxiu 

Municipal de les 23 unitats textuals del fons i 13 fotografies d’èpoques posteriors a la Guerra Civil, 

incloent-hi alguna postal i imatges de Pere Rigau. La Sra. Rioja disposava d’aquest material com a 

familiar de la Sra. Victòria Casellas Romà, que havia regentat la botiga Casa Romà del carrer 

Major i, per aquesta raó, havia estat veïna i amiga de Vicenç Gandol. 

 
 
 

CONTINGUT I ESTRUCTURA 

 
 

Abast i contingut 

 

El fons està format bàsicament per fotografies que corresponen principalment al període de la 

Guerra Civil i van ser fetes per Vicenç Gandol de manera clandestina. Recullen les 

col·lectivitzacions, les conseqüències dels bombardeigs, els refugiats de l’Hotel Monumental de 
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S’Agaró, etc. També hi ha algunes vistes de les obres d’urbanització que va impulsar com a 

alcalde els anys 1940 (mur de contenció de la platja, passeig del Mar i passeig dels Guíxols). Hi ha 

retrats corresponents a les visites dels tècnics i responsables de Regiones Devastadas, Srs. 

Cimadevilla i Masvidal, els anys 1944 i 1945. També hi ha dos retrats de Gandol, fets per Pere 

Rigau Roch. Així mateix, inclou algunes postals de finals dels anys 1920 d’Adolf Zerkowitz on es 

mostren diferents detalls dels Banys de S’Agaró. Completa el grup algunes postals sobre creuers 

turístics. 

 

Pel que fa a la documentació textual, comprèn una mostra heterodoxa en què destaquen algunes 

impresos i diversos documents de caire satíric i festiu.  

 
 
Sistema d’organització 

 

Les fotografies s’han incorporat a la Secció d’Imatges de l’Arxiu Municipal, on figuren descrites a 

nivell de catàleg. Pel que fa a la documentació textual, es troba descrita també de forma individual, 

si bé, atès el seu escàs volum no s’ha cregut d’utilitat classificar-la.   

 

 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació 

 

No es té constància de la realització d’intervencions d’avaluació, tria i eliminació sobre la 

documentació del fons. 
 
 

Increments 
 

No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments. 
 
 
 
 

CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS 

 
 

Condicions d’accés 
 

El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d’acord amb el que estableix la legislació 

general sobre accés a la documentació i el Reglament de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de 

Guíxols. 
 
 

Condicions de reproducció 

 

La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l’Arxiu Municipal de 

Sant Feliu de Guíxols i la normativa legal sobre aquesta matèria.  
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Llengües i escriptures dels documents  

 

Català i castellà. 

 
 

Característiques físiques i requeriments tècnics   
 

No existeixen. 

 
 

Instruments de descripció   
 

Es disposa d’inventari de tots el fons (fotografies i documents textuals) a nivell d’unitat documental, 

en base de dades Access.  

 

 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

 
 
Existència i localització dels originals  

 

Dipositats a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

 
 

Existència i localització de reproduccions  
 

En relació a les fotografies de la Guerra Civil, n’existeix una còpia en positiu, probablement 

contemporània, dins el fons Lluís Esteva Cruañas, també custodiat a l’Arxiu Municipal de Sant 

Feliu de Guíxols. Recordem, tal com s’ha esmentat a l’apartat d’Història arxivística, que Gandol 

entregà les imatges a Esteva i que aquest inicialment hauria estat interessat en publicar-les. 

 

 
Documentació relacionada   

 

Hi ha fotografies realitzades per Vicenç Gandol al fons d’imatges de l’Ajuntament. També se’n 

conserven diverses al fons Jordi Rabell Rigau, veí i amic de Vicenç Gandol, amb qui treballà com a 

administrador de finques a partir dels anys seixanta. El Sr. Rabell explica haver vist com el mateix 

Gandol estripava i llençava algunes de les fotografies que havia fet dècades enrera, a les quals ja 

no donava cap importància. El Sr. Rabell, fotògraf afeccionat i sensible al valor d’aquestes imatges 

(totes elles posteriors a la Guerra Civil), les recuperà i conservà, i en els darrers anys les ha cedit a 

l’Arxiu Municipal o n’ha permès extreure còpia digitalitzada. 

 

L’activitat com alcalde de Vicenç Gandol es pot resseguir en la documentació del fons de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
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CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

 
 
Autoria i data 

 

Descripció de les fotografies efectuada per M. Àngels Suquet Fontana el 2001. Unitats 

documentals textuals descrites per Marc Auladell Agulló l’agost de 2013. Descripció a nivell de fons 

elaborada per M. Àngels Suquet el 2002, adaptada i actualitzada per Marc Auladell Agulló l’abril de 

2016. 

 
 

Fonts 
 

Per a la descripció a nivell de fons s’ha utilitzat com a base la descripció realitzada per M. Àngels 

Suquet publicada al llibre Observant el temps (citada a l’apartat de Bibliografia), a la qual s’han 

afegit algunes actualitzacions. 

 
 

Regles o convencions 
 

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.  

 


