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T UR I S ME

Una mostra descobreix Sant Feliu de Guíxols com a pioner en els balnearis marítims

Turistes d’abans del sol i platja
SÍLVIA OLLER
Sant Feliu de Guíxols

A

la segona meitat
del segle XIX, l’ús
de la platja i de l’ai
gua de mar tenia
exclusivament un
pur afany mèdic. Els professio
nals sanitaris aconsellaven als
seus pacients banys de mar per
tractarse problemes ossis, res
piratoris, circulatoris, reumà
tics, talls, ferides, insomni, ansi
etat o estrès, cosa que a poc a poc
va anar canviant l’ocupació dels
sorrals. Fins aleshores bàsica
ment eren llocs de treball de pes
cadors, fabricants de vaixells o
calafatadors que enquitranaven
les juntes de les naus perquè no
entrés l’aigua. “La platja abans
era un lloc brut i de treball”, ex
plica Sílvia Alemany, directora
del Museu d’Història de Sant Fe
liu de Guíxols, que acull l’expo
sició Els banys de mar: salut i oci,
que repassa la trajectòria de la
vall d’Aro com a pionera a la
Costa Brava de l’oferta dels bal
nearis marítims amb finalitats
terapèutiques com els de Sant
Elm, a Sant Feliu, i s’Agaró, a
Platja d’Aro.
L’ús de l’aigua de mar per mo
tius mèdics va proliferar a finals
del segle XVIII a la costa euro
pea i va ser habitual fins a la dè
cada del 1920. La doctora en Ge
ografia i autora del llibre Els
banys de mar a Catalunya, Mercè
Tatjer, explica que les primeres
instal∙lacions internacionals es
van construir a la costa anglesa, a
la zona de Brighton, i a Catalu
nya, una de les cases de bany pio
neres van ser les de la platja de la
Barceloneta. L’establiment co
negut com a Can Solé, que obria
entre juny i octubre, el 1823 ja

L’ús de l’aigua de mar
per motius mèdics va
proliferar a finals del
XVIII i va ser habitual
fins a la dècada del 1920
disposava de cabines d’aigua
dolça i salada, banys freds i tem
perats i una màquina de vapor
que captava l’aigua de mar.
A la Costa Brava destaca Sant
Feliu de Guíxols, on el 1875 es va
construir el primer balneari ma
rítim, els banys de Baldomero,
posteriorment adquirits per l’in
dustrial barceloní Pere Rius Cal
vet, que els va modernitzar i va
rebatejar com a banys de Sant
Elm. Tatjer, que ha assessorat
l’exposició, explica al seu llibre
que el 1922 l’establiment va in
corporar banys de mar calents
en cabina, dutxes, banys de va
por, piscina interior coberta i
una secció de talassoteràpia amb
personal especialitzat, que va
convertir l’establiment en un
dels millors de la costa mediter
rània. “Els usos terapèutics de
l’aigua de mar en banyera co
mencen a desaparèixer amb
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Arribada el 1928 a Sant Feliu d’un dels vaixells procedent de Barcelona que feia els Viatges Blaus per descobrir la Costa Brava
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Els banys de Sant Elm i les casetes de bany de la platja el 19281932

Dones a la platja dels banys de Sant Elm entre el 1922 i el 1929

l’aparició dels medicaments quí
mics”, subratlla Tatjer.
Al principi, els que gaudien
d’aquests banys de mar eren les
classes acomodades. “Molts ve
nien de Barcelona amb els seus
criats i ajudants en cotxes pri
vats, taxis o tren”, explica Ale

primera agència de viatges del
municipi que el 1920 es va fer
càrrec dels banys de Sant Pol de
s’Agaró juntament amb l’empre
sari Josep Ensesa, artífex de la
urbanització de s’Agaró i l’hostal
La Gavina.
La manera de gaudir de l’aigua

many. “Van ser, sens dubte, els
primers turistes de Sant Feliu de
Guíxols”, afirma. La majoria
s’allotjava en cases pròpies, als
pocs hotels de la zona o en cases
de lloguer. En això va tenir un
paper destacat l’empresari local
Vicenç Gandol, que va tenir la

Lleure i cultura a bord d’un vaixell
]Els anomenats Viatges

Blaus, promoguts als anys vint
per l’empresari de Sant Feliu
de Guíxols establert a Barcelo
na Santiago Marill, van ajudar
a popularitzar encara més els
banys de mar i a donar a conèi
xer la marca Costa Brava,
anomenada així per primera
vegada el 1908 per Ferran
Agulló en un article a La Veu

de Catalunya. Marill va saber
donar un nou ús a les naus de la
companyia Transmediterrà
nia els caps de setmana i va
llogar els vaixells per fer viat
ges d’un dia a Sant Feliu de
Guíxols, Tossa de Mar, Pala
mós o Roses. Al vaixell, que
sortia a les set del matí del moll
d’Espanya i tornava a Barcelo
na a la tarda, també hi anaven

cors, orquestres o cobles que
amenitzaven el trajecte. El
programa era molt complet:
música, partits de waterpolo,
sardanes o concerts a càrrec,
entre d’altres, de l’Orfeó Cata
là. Alemany explica que els que
anaven en aquests vaixells, que
combinaven cultura i lleure,
van ser els primers turistes
culturals de la Costa Brava.

de mar d’aquells primers turis
tes no tenia res a veure amb la
que coneixem avui. “El bronze
jat no estava ben vist, s’atribuïa a
classes treballadores; no és fins
als anys trenta que es comença a
veure com una cosa saludable”,
afirma Alemany. Els vestits de
bany es van adaptar a les modes:
van passar de cobrir tot el cos a
ser cada vegada més petits i ce
nyits perquè el bronzejat fos vi
sible.
A partir del 1930 la platja com
a lloc de lleure va guanyar més
adeptes. Hi va contribuir l’inici
de les vacances pagades que du
rant la Segona República va fixar
per llei un permís anual retribuït
de set dies als assalariats, l’ex
cursionisme popular, les colò
nies escolars i el fet que alguns
treballadors i oficinistes comen
cessin a estendre el descans set
manal a dissabte a la tarda.c

