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Benvinguda/benvingut a aquesta
intrèpida aventura on, gràcies als
retrats que va fer el fotògraf

Ricard Mur, viatjaràs al passat i
descobriràs com va ser Sant Feliu
100 anys enrere. Aprendràs moltes

coses i ens ho passarem molt bé tots
plegats!

Aquest és el teu passaport de viatge
per començar aquesta empresa on

guardaràs tot el que vagis aprenent
i podràs marcar cada activitat
acabada amb els segells que
trobaràs al final del dossier.

 
ACONSEGUIRÀS COMPLETAR EL

PASSAPORT? 4



qui va ser ricard mur?

Un fotògraf

Un cuiner

Un
perruquer

Encercla l'ofici del personatge.
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EXACTE!
Ricard Mur va ser un

fotògraf de Sant Feliu que
va retratar a la gent

d'aquella època, als transports
que es feien servir, als
paisatges que més li

agradaven i fins i tot a les
festes que se celebraven!

6
Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



Ricard Mur va néixer l'any 1875. Li
va tocar viure una època en què

hi va haver molts canvis i
descobriments. Gràcies a això la
manera de viure de la gent va

canviar molt. 

però... a quina època li
va tocar viure al
nostre fotògraf?
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La primera fotografia que es va
fer al món va ser d'un paisatge
que l'inventor Joseph-NIcéphore

Niépce veia des de la seva
finestra, i es va titular 'Punt de
vista des de la finestra a Le

Gras". Aquest va ser el resultat!
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· T'agrada?
· Quant de temps creus que va
trigar Niépce a fer la primera

fotografia?
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La realitat és que va trigar vuit
hores! Uns anys després, ell mateix
va inventar un aparell que es deia
daguerreotip, i les que s'anomenaven  
fotografies analògiques van poder-
se fer només en uns quants minuts. 
· Quantes coses tens temps de fer, tu, en vuit

hores?



La fotografia d'aquests primers anys era
ANALÒGICA. Aquest tipus de fotografia
no es podia veure a través d'una pantalla,
sinó que s'havia de dur el CARRET a
REVELAR per poder veure les imatges
preses. Més endavant es va inventar la

fotografia digital, que sí que es pot veure a
les pantalles. Tu quin tipus de fotografia fas

servir, analògica o digital?
________________________________________
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Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



Entre les següents afirmacions hi
ha 3 mentides sobre la fotografia.

Assenyala-les i parla'n amb les
companyes i els companys!
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Fer una fotografia
digital és molt més car
que fer una fotografia

analògica.
 

La fotografia digital és
molt més antiga que la
fotografia analògica.

La primera foto que es
va fer al món va ser

una selfie.

Tant la fotografia
analògica com la

fotografia digital tenen
coses bones i úniques.

Moltes vegades la
fotografia analògica

s'imprimeix sobre gelatina.

Les fotografies en color
també es poden fer amb

càmeres analògiques.



fem de periodistes
Durant l'època de Ricard Mur,

van passar fets extraordinaris a
Sant Feliu que sortien als diaris.
Llegeix atentament la següent

notícia i resol els dubtes. 
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Què van trobar a Sant Feliu?
_________________________

Quin any?
_________________________

Era gran o petit?
_________________________
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Dibuixa com creus que va ser
aquest peix monstruós.
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Ricard Mur va poder fotografiar
aquest sorprenent animal! 

Mira que gran que era!
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Ara, gràcies als científics se sap que les balenes no
són peixos, sinó mamífers que formen part del grup

dels cetacis!  

Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 

Sabries dir què era?

Ho heu encertat! Era una balena!
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 Sabries explicar què és un mamífer? 

 
Quins altres mamífers aquàtics coneixes? 

 
Quines són les diferències principals entre un

mamífer i un peix?

El nom cetaci té un origen
grec, com moltes paraules

del nostre idioma, i
significava "balena" o

"monstre marí". 

Sabies que...



Fem d'historiadores i historiadors

 
Des del principi dels temps els humans han
explicat tota mena de contes i llegendes.

Aquestes històries van ser durant molts anys
transmeses oralment, i això va fer que es

barregessin rumors i fantasies amb la realitat,
perquè era molt difícil recordar fil per randa

cada detall d'allò que contaven els altres. Quan
es va inventar l'escriptura, tothom va tenir una
font fiable d'on treure la informació, per això

les escoles, els arxius i els museus són tan
importants: perquè ens ensenyen a aprendre per

nosaltres mateixos! Sabies que nosaltres
estudiem en un poble ric en història, i on no

falten les llegendes?
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Fem un exercici tots junts per

comprovar quina diferència hi ha entre
la memòria oral i l'escrita! Dividirem

l'aula en dos equips. Escollim una persona
que vagi primera i una que vagi última. El
mestre o la mestra explicarà la història
de la balena varada, a l'orella, als que
vagin primer de cada grup. Després, la

història s'ha d'anar narrant un per un a
l'orella dels altres. Els que estiguin al

final l'hauran d'escriure en un paper, i, en
acabat, compararem el que ha escrit

cadascú amb el paper que ha llegit el o la
mestra! 

· Com s'ha transformat la
informació?

· Han explicat la mateixa història al
primer company que a l'últim?

· S'ha perdut o afegit informació pel
camí?
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El 22 d'octubre de 1912 els veïns de Sant Feliu van començar a
fer córrer la veu que un "peix" gegant havia quedat atrapat a una
cala de Sant Pol. El peix va resultar ser una balena, que es va
treure de l'aigua amb la grua més potent de Sant Feliu i es va

tombar a la platja. El seu cos es va portar a Barcelona, i
segons sembla, va esdevenir el primer exemplar dissecat de
balena que hi va haver a l’Estat espanyol. Els fotògrafs del

moment van aprofitar per prendre imatges i fer postals que la
gent els pogués comprar, i el record de la balena entre els

guixolencs va ser tan profund que, des d’aleshores, la cala on va
encallar l’animal es coneix com la Cala del Peix.

 
Ara... llegim la història!
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Mur també va fotografiar la cala on va quedar

encallada la balena!
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A Sant Feliu de Guíxols es creia que, en
tocar les 12 de la nit, la imatge de Sant

Benet que hi havia a la porta del monestir
baixava a terra. Per protegir els nens de
l'embruixament se'ls penjaven medalles o

escapularis beneïts en nom d'aquest sant. I
no podien ferir-los ni bruixes ni bruixots! 

Llegeix els següents fragments corresponents a
diverses llegendes de Sant Feliu. A continuació,

busca entre les fotografies de la següent pàgina la
que retrata cada història.

1

2
Els nostres avantpassats, sovint 
han cregut que les roques i els
monuments de pedra els havien fet
els gegants. A la plana Basarda,
entre Sant Feliu i Solius, hi trobem
la gran mola de Pedralta. Al seu
costat, es diu que hi ha una gran
petjada que demostra que la roca va
col·locar-la un gegant molts anys
enrere. A les cavitats que forma la
gran empremta se les anomena "la
petjada del Gegant de Pedralta".

S'explica que el periodista Ferran
Agulló va anar des dels banys de
Sant Elm fins a l’ermita fa més de
cent anys. Un cop  va ser a dalt es
va fixar en la força del garbí que
feia onades gegants i movia les
fulles dels arbres. Va veure els
penya-segats que resseguien la
costa i li va arribar el soroll i
l'olor del mar... En aquell moment
ho va tenir clar: d'allò que s'alçava
davant d'ell se'n diria a partir
d'aquell moment Costa Brava. 
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Sabies que...
Totes les llegendes anteriors

expliquen fets succeïts a Sant
Feliu. Hi ha moltes més

llegendes que pots descobrir si
fas les preguntes adequades!
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Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



Fem d'escriptors i escriptores
Sabies que una imatge val més que mil paraules?

Ara és hora de treballar per parelles i fer volar la
imaginació. La primera part d'aquesta activitat
serà la descripció d'un paisatge imaginat. Has de

descriure tot el millor que puguis aquell paisatge que
sempre has somniat. Palmeres roses? Cel de

purpurina? Animals que volen? Tot és vàlid en
aquesta descripció!

 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________
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Ara intercanvia el passaport amb el teu company o
companya!

Et toca dibuixar i pintar el paisatge imaginat que
s'ha descrit a la pàgina anterior.
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Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



Fem de conductors i conductores
Amb el pas dels anys, els mitjans de transport han
canviat i evolucionat molt. Sabies quins mitjans de
transport hi havia durant l'època de Ricard Mur?

A partir de les seves fotografies aconsegueix
esbrinar-ho!
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Els transports no només portaven persones! De tots
els anteriors n'hi havia un molt i molt important pel
Sant Feliu i la Costa Brava d'aquella època. Gràcies
a ell es podia fer arribar el suro a les fàbriques, i
els productes fabricats als vaixells, per vendre'ls a

altres llocs. Endevines quin podia ser aquest mitjà de
transport? Dibuixa'l i escriu-ne el nom!

 

28

Imaginem-nos com, gràcies als trens,
fotògrafs ganxons com en Ricard Mur o
en Valentí Fargnoli es podien desplaçar
gairebé fins a França per fer les seves

obres d'art!



Aquestes són algunes fotos que Ricard Mur va
poder prendre lluny de la nostra vila.
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Com podem saber que no són fotografies de Sant
Feliu?



Sant Feliu, en aquell moment, era ple de raïls! No
només servien perquè hi passés el tren que

transportava el suro, sinó que n'hi havia de més
petits, com els de la foto. Què creus que hi podia

circular, per aquest carril?
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Aquestes vies petites es van fer per posar-hi
vagonetes que permetessin transportar els materials
per construir els xalets de la urbanització de Sant
Elm, al passeig marítim del president Josep Irla! 

Al fons de la foto es veu la urbanització de Sant Elm.
Fixa't també en les xarxes dels pescadors: les cosien a

mà moltes dones del poble!
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Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



Saps què vol dir la paraula ANACRÒNIC? En
grec antic volia dir contra-temps. Aquest mot

s'utilitza quan s'està parlant d'una època,
veient una fotografia o llegint un llibre i trobem
que hi ha algun element que encara no existia o
que costava molt de trobar! Un fotògraf ha
de ser capaç de captar el més mínim detall, ha
de ser molt observador. Amaga un objecte que
no existís a l'època de Ricard Mur en aquesta
fotografia: pots escollir entre un mòbil, unes
ulleres de sol, un ordinador o uns auriculars.

Després, si vols, pots intercanviar el passaport
amb el company. Quan el trobi, l'haurà

d'encerclar en un color que es vegi molt!

CONTROLEM EL TEMPS!
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Fixa't en el teu voltant; si fossis fotògraf, què
voldries guardar a la teva memòria? Què

fotografiaries? Per què?
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Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



fem d'artistes!
A l'època de Ricard Mur encara no es feien

fotografies en color, però, sabies que fins i tot avui
dia hi ha artistes que escullen el blanc i el negre per

presentar les seves idees? Molts defensen que
aquesta elecció ens transporta a una sensació de
records i somnis! D'altres, en canvi, aconsegueixen
sentir-se com si somniessin pintant amb colors les

seves imatges! 
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Pinta la fotografia de Mur de la manera que
més t'agradi!

35



Ara, amb una cartolina molt gran,
pengeu les fotos pintades de tots els

companys i feu una exposició
fotogràfica. No oblideu signar les

vostres obres, sinó els nens del futur
no podran saber qui sou!
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Has completat l'activitat? Busca el
segell més adequat i enganxa'l aquí!

 



Si has arribat fins aquí, això
només vol dir una cosa... 
HAS ACONSEGUIT

COMPLETAR EL PASSAPORT!
Revisa que no t'hagis oblidat

d'enganxar cap segell i, si ja ho
tens tot fet, només queda dir-te
MOLTES GRÀCIES PER FER

AQUEST VIATGE AL PASSAT
AMB EL FOTÒGRAF RICARD

MUR!
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ENHORABONA!



SEGELLS
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