
L ’ A R J A U    I N F O R M A T I U  D E  L ’ À R E A  D E  P A T R I M O N I  C U L T U R A L  I  E D U C A C I Ó 3

EDITORIAL

L
a jubilació laboral -la seva col·laboració continuarà igualment, a tots els 
nivells- del tècnic del Museu d’Història, Néstor Sanchiz, ens invita a fer 
una parada per reflexionar una mica sobre on som del llarg i vell camí de 
realitzar un projecte del Museu d’Història de la Ciutat.

Ja fa alguns anys, un grup de guixolencs il·lustres residents a Barcelona es 
va reunir a la capital, en un debat públic, per parlar sobre “El futur de Sant Feliu”. La reunió 
l’havia organitzada el Casal Guixolenc. Era la nit de l’11 de juny de 1960. Hi assistiren una 
seixantena de socis, una representació de la premsa i la junta del Casal, que presidia Jaume 
Marill. De les conclusions, que foren moltes i excel·lents, n’extraiem la que feia referència 
al Museu d’Història:

 “L’actual Museu Municipal, migrat i pràcticament tancat al públic, no és digne de Sant Feliu. Cal 
destinar-li més espai, ampliar considerablement les seccions: donar la importància deguda a la marina 
guixolenca, crear la secció de la indústria surotapera, etc. L’antic auge i tot el passat guixolenc, que deu 
enorgullir-nos, han de quedar plasmats en el Museu. Pensem que la major part dels visitants s’interes-
sen per les cultures antigues i valoritzen les poblacions per l’amor que demostren al propi passat.
Complement de l’anhelada restauració arquitectònica, el nucli del Convent hauria de fer-se tot ell 
accessible exteriorment; la part posterior té prou unitat i bellesa per a destacar-la. Això representaria 
obrir un carrer o passeig de circumval·lació, ja iniciat al voltant de l’absis, el qual caldria, per tant, 
perllongar per l’hort rectoral. Aquest podria convertir-se en jardí públic”. 

Un bell -ja vell, de 1960!- somni. Durant el decenni del setanta, en temps -i a l’entorn- de 
Lluís Esteva, un petit grup de guixolencs prengué la torxa dels primers, i hi posaren els 

fonaments d’un projecte de Museu d’Història, que s’hauria de continuar. 

Les obres de restauració de l’edifici del monestir, durant la dècada dels vuitanta, 
permeteren de continuar amb la idea de 1960 als qui havien pres el relleu, i que 
Néstor Sanchiz, d’alguna manera, avui encara representa. El Museu d’Història de 
la Ciutat tenia l’objectiu d’explicar l’evolució econòmica, social, política i cul-
tural de Sant Feliu, des de la prehistòria fins a la darreria del segle XX. Caldria 
muntar la sala d’història del monestir benedictí, la de l’aventura a Amèrica, la 
de la industrialització, la de la Guerra Civil i el franquisme, etc. I fer-ho pen-
sant en la diversitat d’usuaris o sectors públics: els escolars, els historiadors, 
el ciutadans i el visitants. 

Es recollí material i fons museístic a partir de les exposicions temporals que 
es feien conjuntament amb l’Arxiu Municipal, i que alhora servien per a 
imaginar com podria ser l’ampliació del futur museu. No es pensava en el 
goig personal d’uns pocs aimants de coses antigues. Ni es pensava en el 
museu com a finalitat, sinó com a mitjà de transmissió d’uns continguts 
identificadors del poble.

A Néstor -i a la generació que representa, entre els qui modestament em 
compto-, els ha arribat l’hora de deixar pas a la joventut, quan encara aquell 

antic desideràtum no s’ha acomplert. Per falta de suport social i polític? Ben 
segur. Per no saber-lo explicar, aquell projecte? Probablement. Tant se val! Mala 

sort. Tanmateix, Néstor -i els altres-, la vella generació, es mantindrà en la utopia; 
però aquesta utopia ara està fonamentada en l’esperança que una altra anella, 

recentment forjada, de la cadena -els joves historiadors guixolencs que avui investi-
guen i difonen el valor del patrimoni global- pren el relleu d’un objectiu  compartit: 

fer arribar la història del poble a tothom, a través de les sales d’un futur Museu d’Història 
de la Ciutat; de fer que sigui alguna cosa força més que una il·lusió: una realitat.

La tasca d’en Néstor no ha estat inútil, i serà sempre un referent. El jovent, que tot just 
comença, ho fa a partir dels seus estudis, de la seva digna feina, del seu entusiasme i d’una 
total dedicació per la conservació del patrimoni. Per això sempre es comptarà amb ell. 

Voldríem -així, en plural- que aquestes breus línies fossin una senzilla mostra del nostre 
homenatge i agraïment més sincer.

Àngel Jiménez
Coordinador de L’Arjau

Néstor, o la il·lusió per-
manent -i compartida- 
pel Museu d’Història

http://www.guixols.net/arjau/ARJAU43-2fi.pdf
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