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Població:

Any:

Edat:

Nom:

Cognoms:

Fotografia

Dades del viatger o viatgera. Si us plau,
completa aquesta fitxa amb les teves dades. 
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Benvinguda o benvingut en aquesta intrèpida
aventura on, gràcies als retrats que va fer el

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

Aprendràs sobre fotografia, història, geografia,
faràs dꞌarxiver o arxivera i ens ho passarem molt

bé tots plegats!
Aquest document que tens a les teves mans és el
teu passaport de viatge, eina indispensable per

aquesta empresa. És d'ús individual, i hi arxivaràs
tot el que aniràs aprenent al llarg de lꞌactivitat. 

Cada exercici es trobarà dins dꞌun ofici, i un cop
realitzat podrà ser segellat amb una fotografia de

Mur que trobaràs al final del teu passaport.
ACONSEGUIRÀS COMPLETAR EL PASSAPORT?
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FEM MEMÒRIA!
Fotografia?

La paraula fotografia té un
origen grec en els noms foto,
que vol dir "llum", i grafia, que
vol dir "dibuix". La fotografia
és, per tant, la ciència que
dibuixa amb la llum, i els
fotògrafs són els dibuixants
de la llum.

Una mica d'història

 És possible que el
naixement de la fotografia
sigui degut a causa de dos
fets: el descobriment de la
CAMBRA FOSCA i l’obtenció
de substàncies sensibles a
la llum. Aristòtil afirmava
que si es fes un petit orifici a
la paret d’una habitació
fosca, es projectaria la
imatge invertida de l’exterior
a la paret oposada.

Ricard Mur va ser un fotògraf que,
gràcies a aquesta màgia, va poder
immortalitzar aquells aspectes com les
persones, els paisatges, llocs
emblemàtics o moments històrics que
representen la població de Sant Feliu de
Guíxols. 

Nascut a Saragossa l’any 1875, Ricard
Mur va venir a viure a Sant Feliu. No se
saben els motius pels quals el fotògraf
va decidir establir-se aquí, però no tenim
dubte que va quedar meravellat pels
guixolencs i guixolenques, els paisatges i
els tresors que amaga aquesta
població.

Qui va  ser Ricard
Mur?

La primera notícia que hi ha
on s’anomena Mur és del 5
d’octubre del 1907 al diari
Llevor, a causa d’un incendi al
seu taller fotogràfic. Però
aquesta notícia dona dues
dades errònies: la primera
que el fotògraf es deia
Francesc Mur i l’altra que
tenia l’estudi al núm. 37 del
carrer de la Creu. Gràcies a
l’Arxiu, s’ha pogut trobar
aquesta notícia i obtenir-ne
informació, d’altra manera
hauria estat molt difícil.

De tot! La primera festa de
l'aviació, albiraments de
balenes, els processos de la
indústria surera, paisatges,
persones... Tot el que
cohesionava la població de
Sant Feliu  i també els
pobles del voltant, que
formaven part del que feia
poc s'havia començat a
anomenar "la Costa Brava".

Poc abans de l'arribada de
Ricard Mur a la nostra vila
s'havia començat a donar
aquest nom als pobles que
guarden l'Empordà. Una de
les llegendes explica que va
ser a Sant Feliu on es va fer
aquest bateig. Sigui com
sigui, el que és cert és que el
nostre protagonista es va
encarregar de retratar
aquell entorn tan salvatge i
inspirador. Descobrim-ho!

I... què va fotografiar?

Costa sí, però...
Brava?

5



busca les diferències

A continuació, veuràs 3 mapes de Sant Feliu. El
primer correspon als anys 20, el segon als anys 80 i

el tercer és actual. Agafa un paper vegetal i prova
de calcar la forma del primer plànol amb un color.

Un cop fet aquest pas, col·loca el paper vegetal
sobre el segon mapa i, amb un altre color diferent

de lꞌanterior, repeteix el mateix procés. Repeteix el
mètode amb el tercer mapa i, per últim, enganxa

el paper vegetal a la següent pàgina. 
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mapa any 1875
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mapa anys 20
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mapa actual

9



evolució geogràfica

Enganxa en aquesta pàgina el paper vegetal 10



Ha canviat Sant Feliu des dels anys 20 fins a
lꞌactualitat?

_______________________________________
_______________________________________

 
Quines modificacions en lꞌestructura del

poble observes?
_______________________________________
_______________________________________

 

Has completat lꞌactivitat? Busca el segell
més adequat i enganxa'l aquí!
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evolució de la fotografia
Quan Ricard Mur va néixer, feia molt pocs
anys que s'havia fet la primera fotografia.

Aquest fet va succeir lꞌany 1826. 

 
Quants anys van passar dꞌençà que es va fer la primera
fotografia fins que va néixer en Ricard Mur? (Trobaràs
lꞌany de naixement del fotògraf a lꞌinici del passaport). 

 
Quants anys van passar des que es va fer la primera

fotografia fins que tu vas néixer?

 
Quants anys tindria ara Ricard Mur?



A en Ricard Mur li encantava fer fotografies paisatgístiques,
però no només de Sant Feliu, sinó de diferents poblacions del

Baix Empordà. Busca per internet imatges dels següents
indrets per encertar a quin correspon cada retrat del nostre

artista. 
 

Fem de geògrafs i geògrafes

Tossa de Mar
Empúries

Palafrugell

Sant Feliu
Ermita de
Sant Elm
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Situa les poblacions que acabes de treballar
a sobre del següent mapa.
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Has completat lꞌactivitat? Busca el segell

més adequat i enganxa'l aquí!
 



Fem d'arxivers i arxiveres

Sabem que Ricard Mur va viure a Sant
Feliu de Guíxols perquè entre els
documents que conserva lꞋArxiu

Municipal hi ha el que coneixem com a
padró d'habitants. Hi ha llistes on

apareix el nom de tots els propietaris i
veïns del poble!

 

També hi ha altres llistes!
Sabem, perquè queda escrit als
registres dꞌescoles i empreses,
qui treballa i estudia al poble,

encara que no hi visqui.
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Busca el nom del nostre fotògraf i encercla'l!
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Segons el padró d'habitants, el document
que acabes de veure, quants anys tenia en

Ricard Mur?
_____________________________________

 
Quin és el seu segon cognom?

_____________________________________
 

Estava solter o casat?
_____________________________________
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Has completat lꞌactivitat? 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 mirarem dꞌesbrinar-ho!
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Els transports no només portaven persones: de tots els
anteriors mitjans n'hi havia un molt important pel Sant

Feliu i la Costa Brava dꞌaquella època. Gràcies a ell es
podien fer arribar el suro i les matèries primeres a les

fàbriques i, alhora, els productes que sꞌelaboraven a les
indústries es podien conduir cap als vaixells per ser

transportats a altres ports, fins i tot de països diferents!
Endevines quin podia ser aquest mitjà de transport?

Dibuixa'l i escriu-ne el nom!
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Gràcies als trens, les persones de l'època podien
desplaçar-se lluny del tràfic que trobem avui dia, i

fotògrafs ganxons com Ricard Mur o Valentí Fargnoli
es podien moure gairebé fins a França. 

Fixa't en les següents fotografies que va prendre Ricard
Mur i pensa: com podem saber que no es van fer a Sant

Feliu? 



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

transportava el suro! Què creieu que hi podia
circular, per aquest carril?
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Exacte! A la imatge veiem un raïl molt prim. Les vies 
 també es construïen per posar-hi vagonetes que

permetessin extreure materials de llocs com mines o
pedreres. En aquest cas, la fotografia de Ricard Mur

ens situa al passeig marítim que puja a la urbanització
de Sant Elm, que en aquell moment estava en obres.
Probablement, les petites carretes que es feien córrer

per allà facilitaven la feina als obrers, que podien
transportar molt millor els materials de construcció! 
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Has completat lꞌactivitat? 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 dꞌaquesta activitat serà la descripció
dꞌun 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! Si vols, pots

inspirar-te en les fotografies que has vist fins ara.
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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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 lꞌactivitat? Busca el segell

més adequat i enganxa'l aquí!
 



Fem d'historiadores i historiadors

Saps què és una llegenda? Des de principis dels temps
els humans han buscat lꞌexplicació de tot el que els
envolta. Moltes vegades les respostes a les nostres

preguntes han pres forma de mites i històries que no se
sap on tenen la frontera entre la realitat i la fantasia, i

són fruit de dubtes que intrigaven els veïns dꞌun
determinat context històric. Els historiadors i

historiadores han pogut basar-se en elles per explicar
costums, creences i imaginar com es vivia en altres

temps. Nosaltres estudiem en un poble ric en història, i
on no falten les llegendes! Ricard Mur, probablement
sense saber-ho, va fotografiar els indrets que havien

intrigat als guixolencs des de temps remots. Alhora va
deixar un testimoni gràfic de com era la vida: els carrers

per on la gent inventava les llegendes, les places on
ballaven les sardanes, els monuments abans de ser

destruïts per alguna catàstrofe... 
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3

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
S'explica que el periodista Ferran
Agulló va anar des dels banys de
Sant Elm fins a l’ermita a finals del
S.XIX. Un cop  va ser a dalt els
seus ulls van fixar-se en les onades
trencant contra les roques dels
penya-segats, les fulles dels arbres
que es movien amb el garbí, els
sorolls que arribaven fins aquell
lloc... I 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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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".
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Has completat lꞌactivitat? Busca el segell

més adequat i enganxa'l aquí!
 



4 5

Ara fes el mateix que a lꞌanterior exercici amb la
documentació històrica de la ciutat. 

Naufragi Trentino El vol de Demazel

La balena varada

L'any 1919 el vapor italià
Trentino va sortir del port

d'Orà, a Algèria, en direcció
França amb un carregament de
blat. De camí, quan ja havia

arribat a la costa de Sant Feliu,
el va enganxar un temporal del
sud-est, la seva càrrega es va
moure i va desestabilitzar el

vaixell, fent que s'enfonsés a la
platja de Sant Pol. 

L'aviador francès Lucien Demazel va
ser el primer a completar un viatge aeri
al territori català. El pilot va sortir de
Barcelona i va aterrar a una pista
improvisada a Sant Pol, a Sant Feliu,
on l'esperaven centenars de persones,
entre elles Ricard Mur. El viatge el van
promoure diferents empresaris
guixolencs agrupats al casino la
Constància, entre ells el licorista Ramon
Bonet. L'esdeveniment, que va ser el
desembre del 1913, es va acompanyar
de Sardanes i altres costums populars. 

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.

6
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Has completat lꞌactivitat? Busca el segell

més adequat i enganxa'l aquí!
 



Mira la següent notícia del diari de l'època que fa
referència a lꞌalbirament de la balena. 

31

El nom cetaci té un origen
grec, com moltes paraules

del nostre idioma, i
significava "balena" o

"monstre marí". 

Sabies que...

· Què van pensar que era, les
gents dꞌaquell moment? 

· Diries que les balenes són
peixos? 

· Com creus que actuarien el
poble i les autoritats si

aparegués una balena avui
dia a la platja?



Un dels camins que porten del port dꞋOrà al port de
Saint Louis fa 1670 km. Imaginem que el Trentino va
seguir aquest camí. DꞋOrà a Sant Feliu hi ha 1275 km.
Quants kilòmetres li quedaven al vaixell per arribar a

Saint Louis quan es va enfonsar?
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Lꞌabadia de Sant Pol no té molta fondària, és per això
que les restes del Trentino van salvar-se de quedar

cobertes per sempre més. El vapor algerià, però, no és
l'únic que s'ha enfonsat a les platges de Sant Feliu!
Busca informació sobre algun naufragi succeït a la

nostra costa i explica el que creguis rellevant. 



Successos com lꞌenfonsament de vaixells serveixen als
enginyers per  perfeccionar els seus dissenys, per

exemple modificant el pes que són capaços de
suportar les seves creacions. Troballes com la de la
balena varada han servit perquè els biòlegs puguin
explicar-nos que les balenes no són monstres i, per

tant, s'ha de tenir cura de la seva espècie.
Esdeveniments com el vol dꞌen Demazel van fer saber

que cada vegada el món sꞌapropava més a uns
possibles viatges aeris internacionals. Ara bé, com

coneixem aquests episodis dꞌenginyeria, matemàtica i
biologia? És gràcies a historiadors, arxiveres,

professors i totes les persones que es preocupen
dꞌaprendre i conservar les proves del passat que sabem

dꞌon venim, on som i, a partir dꞌaquí, se'ns dona
lꞌopció de decidir cap a on volem continuar.

Dꞌaquestes proves se'n diu patrimoni i és, en moltes
ocasions, el que permet construir la identitat dꞌun

poble, país o col·lectiu determinat. És també el que ens
ajuda a comprendre el món més enllà del que nosaltres

vivim en la nostra pell.
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· LꞋArc de Sant Benet i lꞋErmita es van destruir durant la
guerra civil, quines diferències trobes entre les fotos de Mur

i lꞌactual forma dels monuments? 
 
 
 
 
 
 
 

· Perquè creus que s'han restaurat i recuperat aquests
símbols del poble? 

 
 
 
 
 
 

· Parleu amb els companys sobre el que creieu que és tenir
una identitat. Podeu fer un debat o explicar com us sentiu

personalment.
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ENHORABONA!
Si has arribat fins aquí, això només

vol dir una cosa... 
HAS ACONSEGUIT COMPLETAR

EL PASSAPORT!
Revisa que no t'hagis oblidat

dꞌenganxar cap segell i si ja ho tens
tot fet només dir-te MOLTES
GRÀCIES PER FER AQUEST
VIATGE AL PASSAT AMB EL

FOTÒGRAF RICARD MUR!



SEGELLS
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