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El nom trinquet en terminologia naval serveix per designar el pal més proper a proa en les embarcacions 
de més d’un pal o també la vela que s’enverga en el trinquet. En la parla popular ganxona s’anomenen 

trinquets els petits crancs que hi ha a les roques.
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dels drets d’explotació.
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

Aquesta és la reportera Valentina, una formiga 
“empoderada”. De ben petita, als estius, ja volia 
acompanyar les formigues més grans quan feien 

expedicions per buscar menjar.  
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

De gran vivia i treballava a Barcelona, dirigia una 
important revista “La Hormiga de Oro” i també tenia 

una impremta i una llibreria, allà parlava amb 
molta gent. Llavors... buscava notícies!
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

Era l’any 1913 i s’acostava el Nadal. De la 
sucursal de Sant Feliu de Guíxols, li van comentar 
que hi hauria unes Festes de l’Aviació aquell mes de 

desembre. Estaven molt de moda!
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

Feia pocs anys que s’havien inventat els avions i 
a tothom li agradava veure com volaven aquells 

estranys ocells! La gent quedava impressionada veient 
com feien tirabuixons al cel.
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LA
VALENTINA

El pilot que faria l’arriscada exhibició era Lucien Demazel, 
un jove francès. La Valentina volia saber més coses. Com que 

era molt decidida, va trucar Demazel.
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LA
VALENTINA

Normalment els avions es traslladaven desmuntats fins al 
lloc on es feia la festa, però Demazel estava rumiant una 

altre pla. Era una cosa que mai ningú no havia fet.
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LA
VALENTINA

Demazel li va dir a la Valentina que anés el 4 de 
desembre a l’hipòdrom de can Tunis. La Valentina no ho 

entenia... Als hipòdroms es fan curses de cavalls, pensava  
No era pilot d’avió en Demazel? No es feien uns dies més 

tard les festes de l’aviació?
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LA
VALENTINA

Encara que no ho entenia, la Valentina, encuriosida, 
no va poder resistir la temptació i va anar a can 

Tunis tal com li havia demanat Demazel. 
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

El va trobar al costat del seu biplà, molt 
concentrat. Estava pendent del cel, mirava si hi 

havia núvols i si feia vent. El que anava a fer era 
arriscat, de fet, ell seria el primer... 
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

Valentina, et vull fer una proposta. Vols que et faci una 
entrevista? -li va preguntar Valentina.  Demazel, amb 

aire misteriós, li va preguntar: ets prou valenta per 
viure una gran aventura?
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LA
VALENTINA

La Valentina va obrir uns ulls com taronges... Vols fer un 
reportatge? Vull anar volant fins a Sant Feliu de Guíxols 

–va dir- serà el primer cop que un avió voli entre dues 
ciutats a Espanya.
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LA
VALENTINA

La Valentina va quedar sense respiració. Síiii! Va dir.  
Doncs sortim ara, perquè fa bo. Així, de cop, ara mateix?!! 
La Valentina va sentir com les cames li tremolaven, tenia 

pessigolles a la panxa... Era por? Era emoció? Eren nervis?
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Ricard Mur

LA
VALENTINA

Van pujar al biplà. Amb l’ajuda dels mecànics 
van engegar el motor. El soroll era impressionant.
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LA
VALENTINA

L’avió va agafar velocitat i, quan arribava al final 
de la pista... Aiaiaiai que ens estavellem! Però el 
biplà es va enlairar, amunt, amunt. Tocarem els 

núvols! Va pensar la Valentina.
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LA
VALENTINA

La Valentina no parava d’escriure el que veia i el que 
sentia des d’allà dalt. Quina meravella! Però quan 

anava a fer una foto, es va adonar que s’havia deixat 
la càmera. Com ho faré? Pensava desesperada.
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LA
VALENTINA

Després d’una hora i deu minuts van arribar a 
Sant Pol. Quina platja tan preciosa! La Valentina 
estava preocupada... Com faria les fotos? Llavors 

ningú no tenia mòbil!
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

Els van acompanyar perquè s’instal·lessin a l’Hotel les 
Noies, era a la rambla del Portalet. Allà la Valentina 
va preguntar si hi havia algun bon fotògraf? Li van 

recomanar Ricard Mur.
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Ricard Mur

LA
VALENTINA

L’establiment de Mur era molt a prop, al carrer Major. 
Els aparadors, a peu de carrer, estaven plens de postals 

per als turistes i visitants, també hi havia retrats. L’estudi 
per fer retrats era al terrat i tenia molts vidres, per 

aprofitar la llum del sol. 
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LA
VALENTINA

Mur havia sentit a parlar de les festes de l’aviació, 
li agradava retratar esdeveniments especials. 

Posava les fotos a l’aparador i les comprava la gent 
que volia un record. Sovint les seves fotos sortien a 

les revistes i als llibres.
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i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
VALENTINA

Van quedar que es trobarien a Sant Pol per fer el 
reportatge. Aquells dos dies, Demazel va fer set vols 

i va dur dos passatgers agosarats. Al final, les 
autoritats van fer una gran celebració.
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LA
VALENTINA

Abans de tornar, Demazel va anar a l’estudi de Mur, es 
va fer un bonic retrat. També va anar a l’Ajuntament 

per regalar una fotografia a l’alcalde.
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LA
VALENTINA

El dia 10 de desembre, Valentina i Demazel es van 
acomiadar dels guixolencs i van tornar a Barcelona, on 

els van fer una gran rebuda. 



25

Contes per a Educació Infantil

i el fo tògraf
Ricard Mur

LA
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Avui sabem tot el que va passar gràcies al reportatge 
de Valentina i Ricard Mur. Molta gent va comprar les 

fotografies de Mur per no oblidar aquella gesta.
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La reportera Valentina
i La Hormiga de Oro
La protagonista és una formiga, perquè segons va publicar 
Emili Massanas (a Ricard Mur: fotògraf a Sant Feliu. Sant 
Feliu de Guíxols, Ajuntament, 1988), una de les primeres 
publicacions on van aparèixer fotografies de Ricard Mur 
va ser  la revista La Hormiga de Oro. Aquesta revista, en 
castellà, es publicà a Barcelona entre 1881 i 1936.

Destacava per tenir uns gravats de gran qualitat, especi-
alment des de 1910, que va incorporar l’adjectiu “gràfica” 
als títols de les seccions i va publicar una mitjana de 35 
imatges per número. Per exemple, va ser la primera publi-
cació periòdica en introduir imatges d’obres d’art. 

El 1896 tenia una tirada de 8.000 exemplars i, el 1908, 
va arribar a 30.000. Es distribuïa a tot Espanya, Portugal, 
Amèrica i Filipines i va arribar a tenir una mitjana de 4.000 
subscriptors.

Per un anunci del setmanari Ciutat Nova del 15 d’abril de 
1916 sabem que hi havia una seu a Sant Feliu de Guíxols, 
administrada per la impremta i llibreria Viader.

El seu fundador, Lluís Maria de Llauder era d’ideologia 
conservadora (carlista i catòlic) també era propietari i di-
rector de El Correo Catalán. La Hormiga de Oro era com 
s’anomenava l’empresa que, a més d’editar la revista, te-

L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols custo-
dia més de 2.323,3 metres lineals de documents 
i unes 150.000 fotografies. Aquesta documenta-
ció conté informació sobre tots els aspectes que 
fan referència al municipi i al seu entorn des del 
segle xii fins a l’actualitat.

L’Arxiu Municipal no només guarda la documen-
tació sinó que la dona a conèixer de diferents 
formes i, precisament, una és utilitzar-la com a 
base per a material didàctic i contes per als més 
petits. Aquests contes parlen de personatges, 
fets, llocs, edificis, etc. de la ciutat.

L’Arxiu Municipal custodia el fons del fotògraf  
Ricard Mur des de l’any 2020. El fons l’integren 
549 plaques de vidre amb negatius i positius de 
diversos formats, conservades en les mateixes 
capses originals que les guardava el fotògraf. 

nia també una impremta i una llibreria a l’avinguda del 
Portal de l’Àngel que era punt de trobada i de tertúlia de 
gent benestant. Aquest establiment va estar en funciona-
ment fins el 2015.

La Valentina és una formiga del tipus Lasius flavus, cone-
guda també com a formiga groga o formiga d’or. Però la 
seva personalitat no correspon amb les característiques re-
als de la seva espècie, que més aviat destaca per la seva 
timidesa i fragilitat. La Valentina té aquest nom perquè és 
ben diferent, ha abandonat el seu formiguer i treballa pel 
seu compte. El seu nom, Valentina, és un nom propi femení 
que ve del llatí, deriva del nom masculí Valentinus, que sig-
nifica persona valenta, líder, sociable, activa i forta.

El conjunt el completa un full de contacte 
fotogràfic de cadascuna de les plaques i el seu 
corresponent fitxer digitalitzat, tasques que ha 
realitzat Josep M. Oliveras, antic propietari fons 
que n’ha tingut cura molts anys.

A banda, l’Arxiu Municipal ha rebut 878 
imatges d’aquest autor, principalment postals 
i retrats en suport de paper, per mitjà de la 
donació de diferents fons personals i familiars 
o també col.leccions. El retrat d’estudi de 
Lucien Demazel, fet a can Mur, va ser donació 
de Yolanda Albertí, juntament amb tot el 
reportatge fotogràfic. La Sra. Albertí també 
va fer donació d’una reproducció del gravat 
fet a partir del dibuix del seu avi Benet Albertí 
representant el vol de Demazel. Destaca 
aquest fons perquè és molt representatiu de 
l’impacte que va tenir la gesta del pilot.

PER QUÈ FEM CONTES?

Generalitat de Catalunya — Ciutat Nova (1910-1920), 15/4/1916, pàgina 3

Per saber-ne més... 
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El fotògraf Ricard Mur
Ricard Mur Dargallo (Gallur, Saragossa, 1875; Sant Feliu 
de Guíxols, 1939) és un dels fotògrafs de referència per a 
conèixer el Sant Feliu de Guíxols dels primers decennis del 
segle xx. Es tracta del fotògraf professional a partir del qual 
es començà a tractar la imatge com a document d’arxiu 
a la nostra ciutat.  Concretament fou arran de la recerca 
del col·leccionista i erudit Emili Massanas i Burcet, la qual 
es concretà en la publicació del llibre Ricard Mur: fotògraf 
a Sant Feliu. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament, 1988 (de 
92 pàgines), juntament amb l’organització d’una exposició 
amb el mateix títol. Degut al seu gran interès, fou un dels 
tres fotògrafs gironins en els quals el pioner Emili Massa-
nas centrà el seu interès. Ricard Mur, juntament amb Va-
lentí Fargnoli i Amadeu Mauri, van ser estudiats a fons per 
Massanas, el qual organitzà exposicions i escrigué mono-
grafies de cadascun d’ells. Agustí Roldós va seguir la re-
cerca,  revisant i ampliant les dades conegudes. Roldòs va 
publicar l’any 2002 tota una sèrie d’articles dedicats a his-
tòria de la fotografia, el de 23 de gener va ser “La dèria del 
col·leccionisme: fotògrafs i fotografies. Història breu de la 
fotografia a Sant Feliu. Capítol segon, segona part: Ricard 
Mur i Josep Manetes (1900-1936)”.

Ricard Mur va arribar a Sant Feliu de Guíxols l’any 1906 
o 1907. Segurament la primera notícia que se’n té és del 
5 d’octubre de 1907 al diari Llevor, a causa d’un incendi 
al taller fotogràfic, que fou ràpidament apagat “degut als 
promptes auxilis que van prestar els veïns”. Però aquesta 
notícia dóna el nom equivocat del fotògraf, ja que segons 
la publicació es deia Francesc Mur. Diu també que tenia 
l’estudi al carrer de la Creu.

Sens dubte a causa de l’incendi ocorregut al seu estu-
di del carrer de la Creu, amb data 1 d’octubre del 1907 
presentava a l’Ajuntament una instància en la qual dema-
nava permís per a construir una nova galeria fotogràfica, 
de fusta, al terrat de l’edifici situat al carrer Major (abans 
Major del Centre), núm. 36, que feia cantonada amb el 
carrer de la Creu, propietat de Josep Pla i Bassart. El cor-
responent permís li fou concedit amb data 7 d’octubre. 
El 5 d’abril de 1910 presentava una nova instància sol·li-
citant permís “para colocar unos escaparates fijos... con 
destino a exposición de fotografías”. D’aquesta manera, 
mentre les feines de retrat i revelat les feia en el terrat, 
aprofità l’espaiós vestíbul d’aquella casa per a exposar-hi 
una gran varietat de retrats i de vistes de la ciutat com 
a reclam publicitari. Finalment, el 17 de febrer de 1912 
adreçava una altra instància a l’Ajuntament: “Expone que 
conveniéndole construir un cuarto sobre el terrado de la 
mencionada casa con dos fachadas exteriores, según 
croquis que acompaña, para agregarlo al taller fotográfi-
co ya instalado sobre el mismo”. El corresponent permís 
li fou concedit el 5 de març. D’aquesta nova galeria, feta 
d’obra i en perfectes condicions per a treballar-hi, Mur ja 
no se’n mouria fins a la seva mort l’any 1939.

Com que era un negoci pròsper va fer diverses amplia-
cions al local i va tenir dues sucursals: una a Palamós i 
l’altra a Palafrugell. El 1916 va obrir un establiment al carrer 

de Còrsega de Palamós, que va funcionar fins l’any 1925, 
tanmateix l’any 1911 ja tenia un representant que anava 
dos dies per setmana per vendre després les imatges al 
seu establiment o bé publicar-les en revistes i periòdics 
de l’època. Va il·lustrar el capítol dedicat a Sant Feliu de 
Guíxols del Álbum oficial de Gerona y su provincia, editat 
per Ediciones Catalonia de Barcelona, l’any 1926. També hi 
ha moltes fotografies seves en publicacions locals com els 
especials de festa major de L’Avi Muné i La Costa Brava.

La seva activitat fotogràfica és la pròpia d’un retratista 
amb galeria i, principalment va fer retrats, de presentació 
luxosa, encara que paradoxalment al seu fons (recent-
ment ingressat a l’Arxiu Municipal) no se’n conserven gai-
res. La seva habilitat per a les reproduccions dels retrats 
era motiu de propaganda. Així, afirmava en un anunci de 
l’any 1919: “De retratos antiguos, por borrosos o perdidos 
que estén, se hacen perfectísimos Trabajos en ampliaci-
ones, cambiando peinados, vestidos o lo que convenga”.

A banda dels retrats, va comercialitzar també diferents 
sèries de postals. A L’Avi Muné del mes d’agost de 1924 
hi ha l’anunci següent “Las Colecciones Mur son las úni-
cas postales de vistas editadas en fotografía al bromuro, 
vistas de San Feliu Baños de San Feliu Costa Brava, en 
todas partes 15 cts. Una. El mismo precio pagaréis por 
una mala fototipia o un mal grabado. Exigid que la postal 
diga Colecciones MUR”.

Com solien fer els fotògrafs locals, per editar les postals 
va buscar els aspectes propis de Sant Feliu de Guíxols, 
atractius tant pels mateixos habitants de la ciutat com per 
als turistes. Va fer fotografies, doncs, en relació amb els 
tres temes següents: en primer lloc esdeveniments i fets 
insòlits, com la captura de la balena de la platja de Sant 
Pol l’any 1912, les festes de l’aviació de l’any 1913, el nau-
fragi del Trentino l’any 1915  o el desembarcament de l’Or-
feó Català en una excursió marítima a bord del J. J. Sis-
ter l’any 1928; en segon lloc, paisatges de Sant Feliu de 
Guíxols, especialment tots els racons i cales de la Costa 
Brava des de Tossa de Mar fins a Cadaqués; i, finalment, 
tots els processos de la indústria del suro. 

Aquests dos eixos temàtics (paisatge i indústria surera) 
tenen a veure amb els interessos de les classes benes-
tants, especialment la burgesia catalana, que venien a 
estiuejar a la Costa Brava i que estaven connectats amb 
l’ideari i els gustos noucentistes. Segurament la col·lecció 
del suro és la més significativa, des de la pela a la fabri-
cació de taps, discos, flocs o paper. 

Pel que fa a les postals, va fer algunes edicions amb ins-
cripcions impreses i d’altres a l’estil de Valentí Fargnoli, 
ratllant a mà el negatiu (lletres negres) o bé fent l’escrip-
tura invertida damunt del negatiu, llavors amb el revelatge 
apareixien les lletres blanques damunt del positiu. Aquest 
tipus d’edició artesà li permetia ajustar la tirada segons 
el criteri o demanda del moment, sense haver de depen-
dre d’un impressor. També va fer algunes edicions més 
excepcionals com alguna sèrie de paisatges en format 
de postal estereoscòpica (format 6x13 cm) o la de la in-
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dústria del suro presentant les fotografies damunt d’una 
làmina de suro amb la llegenda impresa. 

Quan va morir, el 17 de maig de l’any 1939, el fotògraf 
Joan Sabater es va fer càrrec de la galeria de Sant Feliu 
de Guíxols i la va traslladar al carrer de Girona, núm. 1. 
Sabater encara va reeditar i vendre algunes postals de 
Ricard Mur, posteriorment el fons fou venut per Carles 
Torrent, aleshores antiquari, al també fotògraf Josep M. 
Oliveras, el qual en jubilar-se l’ha ofert a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols.

El vol de Lucien Demazel
El 4 de desembre de 1913 va tenir lloc el primer viatge 
aeri de l’Estat espanyol. L’aeroplà Suzanne, pilotat per Lu-
cien Demazel, es va enlairar a l’Hipòdrom de can Tunis 
de Barcelona i aterrà a Sant Pol, prop de l’actual parc de 
les Dunes, després d’una hora i deu minuts. El primer vol 
l’havia fet Julien Mamet l’11 febrer de 1910, a can Tunis, i 
havia durat 2 minuts i 8 segons. Després del vol de Mamet 
es començaren a celebrar a Espanya les famoses Fes-
tes de l’Aviació, a l’estil del Meeting de Reims, realitzat 
el 1909. Sant Feliu de Guíxols programà la seva festa els 
dies 7 i 8 de desembre de 1913. Diverses entitats i l’Ajun-
tament contractaren el jove pilot francès Lucien Demazel, 
el qual decidí arribar a Sant Feliu volant en comptes de 

traslladar-hi l’avió desmuntat. Aquell esdeveniment aixecà 
una gran expectació i, aquells dos dies, es van fer un total 
de set vols, dos dels quals van ser amb un passatger. El 
dia 10 el pilot tornà volant a Barcelona. Segons es publicà 
al setmanari El Programa, de 20 de desembre de 1913, 
abans de marxar el pilot va regalar un retrat seu amb el 
biplà a l’alcalde de la ciutat.

Demazel fou convidat a Sant Feliu de Guíxols l’any 1963 
amb motiu del 50è aniversari del seu vol. En aquesta ce-
lebració va tenir ocasió de retrobar-se amb Aurora Duran 
Cama, la qual li havia lliurat un ram de flors l’any 1913.

Biplà de Lucien Demazel durant les Festes de l’Aviació el 
7 de desembre de 1913. AMSFG. Col·lecció Yolanda Albertí 
(Autoria: Ricard Mur)

Les autoritats homenatgen el pilot, que aguanta el ram que li 
va lliurar Aurora Duran, filla de l’alcalde. AMSFG. Col·lecció 
Yolanda Albertí (Autoria: Ricard Mur)

Generalitat de Catalunya — El Programa (1900-1934), 20/12/1913, pàgina 3

Generalitat de Catalunya — El Programa (1900-1934), 20/12/1913, pàgina 3

Generalitat de Catalunya — Ciutat Nova (1910-1920), 15/4/1916, pàgina 3

Generalitat de Catalunya — Ciutat Nova (1910-1920), 15/4/1916, pàgina 3

El reportatge fotogràfic
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Retrat d’estudi de Lucien Demazel amb motiu de les 
Festes de l’Aviació el desembre de 1913. AMSFG. Col·lecció 
Yolanda Albertí (Autoria: Ricard Mur)
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Biplà de Lucien Demazel durant les Festes de l’Aviació el 7 
de desembre de 1913. Fotografia dedicada a Ramon Bonet 
pel mateix aviador, ja que va ser un dels passatgers que 
va fer vols en aquelles diades. Bonet edità la postal com a 
promoció de l’empresa. AMSFG. Col·lecció Yolanda Albertí 
(Autoria: Ricard Mur)

El biplà preparat per enlairar-se amb l’altre passatger que 
hi va pujar. En primer terme, l’ombra del fotògraf. AMSFG. 
Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autoria: Ricard Mur)

La mateixa foto, signada per l’autor, per vendre al seu 
establiment fotogràfic. AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez 
(Autoria: Ricard Mur)

Una altra imatge del biplà preparat amb el Sr. Bonet com 
a tripulant. AMSFG. Col·lecció Yolanda Albertí (Autoria: 
Ricard Mur)

Demazel visita la Taverna del Mar durant la celebració del 
cinquantenari del primer vol a la Costa Brava, 1963. AMSFG. 
Col·lecció Municipal d’Imatges (Autoria: desconeguda)

Demazel parla amb Aurora Duran a la Taverna del Mar 
durant la celebració del cinquantenari del primer vol sobre 
Sant Feliu, 1963. AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges 
(Autoria: desconeguda)
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