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El modernisme I el noucentisme són 
moviments culturals que es 

useu-del-modernisme-catala/

moviments culturals que es 
produeixen a europa a finals del 
segle xix I principis del segle xx



Sant feliu de 
guíxols 

durant el segle XIX



Fàbrica de suro  
a principis del a principis del 
segle XX

AMSFG. 
Col lecció Col·lecció 
Carme Arxer 
(Editor: 
Thomas)Thomas)

Al segle XIX hi va haver un fort Al segle XIX hi va haver un fort 
creixement econòmic I demogràfic.

Entre 1860 I 1900 la població va passar 
de 5.487 veïns a 11.333.

El motiu va ser la prosperitat de la 
indústria del suro i del comerç amb indústria del suro i del comerç amb 
ultramar.



Plànol 
elabora
t per 
rosa 
rourich 

Es van urbanitzar el barri de 
l’estació (tueda) I el barri de 
l’eixample, a banda I banda de la 
carretera de girona, on hi havia 
moltes fàbriques.



Progrés I cultura:Progrés I cultura:

1834 creació del 
primer gabinet de 

Edifici del casino 
dels nois construït 
el 1889.

lectura conegut

1840 creació del 
primer casino 

AMSFG. Col·lecció 
antoni vidal 
arxer(Autor: primer casino 

(entitat cultural I 
recreativa)

(
desconegut)



1859
Inici construcció escola elemental 
municipal

Casa 
llagustera I 
escola s
municipal 
(actualment 
edifici 
consistorial) consistorial) 
l’any 1889.

AMSFG.
Col·lecció Col·lecció 
Espuña-Ibáñez 
(Autor: Jaume 
Bertran)



18821882
Instal·lació de l’enllumenat de gas

Retrat del 
personal de la son    
fàbrica de gas 
de sant feliu 
de guíxols, 1921

AMSFG.
Col·lecció 
carmela 
palahí palahí 
(Autor: josep 
manetes)



1892
inauguració del tren de sant feliu de 
guíxols a girona

Primer viatge fins a 
girona, a buscar els 

guíxols a girona

girona, a buscar els 
vagons. El primer a 
la dreta és rafael 
patxot.

AMSFG. Col·lecció 
Espuña-ibáñez 
(Autor: desc0negut)(Autor: desc0negut)

Estació de sant 
feliu de guíxols 
a principis del 
segle xx.

Amsfg. Col·lecció 
municipal municipal 
d’imatges (Autor: 
desconegut)



1904 
es van començar les obres del port

Vaixells 
fondejats al racó 

es van començar les obres del port

de llevant al 
final del segle 
XIX

AMSFG. Col·lecció 
Espuña-ibáñez 
(Autor: 
desc0negut)

Obres del port, 
any 1906

AMSFG. Col·lecció 
santiago güitó 
(Autor: 
desc0negut)desc0negut)



vista del 
passeig passeig 
entre 1890 i 
1895

AMSFG  AMSFG. 
Col·lecció 
espuña-
ibáñez

(Autor 
desconegut)

el passeitg, un dels espais més 
emblemàtics de sant feliu de emblemàtics de sant feliu de 
guíxols, Es va urbanitzar al segle 
XIX.

La burgesia va edificar bells La burgesia va edificar bells 
edificis al passeig del mar.



a l’esquerra, casa 
batet. A la dreta, la 
fàbrica de la 

a a a í a

La família batet, 
per exemple, tenia 
la casa I la fàbrica 

mateixa família

AMSFG. Col·lecció 
família batet
(E ito  emili canet)

al passeig. Era de 
les més antigues de 
sant feliu de 
guíxols  com la dels (Editor emili canet) guíxols, com la dels 
patxot



El modernisme

Jugendstil (Alemanya)
Sezessionstil (Àustria)Sezessionstil (Àustria)

Modern style (anglaterra)
Liberty (itàlia)

Modernisme (espanya)Modernisme (espanya)
Art nouveau (frança)



Fanal del passeig de gràcia de barcelona I 
detall de la coberta de la casa milàdetall de la coberta de la casa milà

http://cinecirk.blogspot.com.es/2012/11/moderni
sme-una-historia-de-destruccio.html

El modernisme és un moviment de 
recerca de la modernitat, d’aquí 
prové el seu nom. Vol el trencament prové el seu nom. Vol el trencament 
amb el passat. 



Forn des 
teatre a 
palma de palma de 
mallorca

http://bale
arscultura
ltour.net/i
tinerario.p
hp?codcss=&c
od=30&id=6&i
d1=87&idiom
a=ca

Una de les manifestacions més 
evidents d’aquest moviment és 
l’arquitectural arquitectura.

Hi ha edificacions modernistes de 
tots tipus: fàbriques, tallers, 
botigues, casinos I ateneus, mercats



Joia 
dissenyada dissenyada 
per lluís 
masriera

http://wwhttp://ww
w.elperiod
ico.cat/ca/
noticias/b
arcelona/larcelona/l
ibellules-
nimfes-
dor-1233740

Però es busca la presència de l’art en 
tots els àmbits de la vida quotidianatots els àmbits de la vida quotidiana.

Hi ha el concepte d’art total: 
-els artistes tenen moltes facetes 

(diferents (il·lustradors, pintors, 
escultors, arquitectes).
-L’art és present en els interiors dels 
edificis  en la decoració  en els edificis, en la decoració, en els 
objectes, en la moda I les joies.



Habitació de 
la casa milà 
de barcelonade barcelona

(Autor: 
jaume 
meneses)

http://ca.wik
ipedia.org/wi
ki/Casa_Mil%C3
%A0#mediavie%A0#mediavie
wer/File:Bar
celona_i_el_m
odernisme.jp
gg

Només estava a l’abast de la rica 
burgesia



Detall de la barana 
del parc güell d’antoni 
gaudí

http://www.casabatllo
.es/ca/historia/barcel
ona-modernisme/

Característiques:

-Predomini de la -Predomini de la 
corba sobre la 
recta.
- ús de la corba de 
“coup de fuet”



Detall de la coberta Detall de la coberta 
de la casa batlló de 
barcelona de 
l’arquitecte gaudi

Característiques:

http://www.bcn.cat/

Característiques:

-Asimetria
-Dinamisme I 
moviment de les 
formes



Detalls de la casa de 
les punxes o casa les punxes o casa 
terrades de josep 
puig I cadafalch

https://sites.google.c
om/site/barcelonamoom/site/barcelonamo
dernista/casa-
terrades-casa-de-les-
punxes

Característiques:

-Inspiració en l’art gòtic-Inspiració en l art gòtic



Casa amatller de 
barcelona, de josep 
puig I cadafalch

http://xn--
esarteespaol-
jhb es/contenido php?rjhb.es/contenido.php?r
ecordID=177

Característiques:

a s  n a -Detallisme en la 
decoració



Vidre 
emplomat de emplomat de 
joaquim mir. 
Museu del 
modernisme 
català

http://www.e
nciclopedia.c
at/enciclop%C3at/enciclop%C3
%A8dies/gran-
enciclop%C3%A8
dia-
catalana/EC-
GEC

Característiques:

GEC-
0519009.xml?s.q=
prats%2C+mode
st#.VAmmLMJ_
tOICaracterístiques:

-Decoració amb motius naturals, 
especialment vegetals I flors, 
insectes (libèl·lules o papallones); aus 
(cigne, paó)



Escultures 
d’eusebi arnau 
a la casa solà 
morales morales 
d’olot (autor: 
puialder)

http://comm
ons wikimedons.wikimed
ia.org/wiki/
File:Casa_Sol
%C3%A0_Moral
es2es2-
Olot_(Catal
unya).jpg

Característiques:Característiques:

-Importància de la figura femenina. 
Nimfes I sirenes, noies idealitzades 
amb cabells I robes flamejantsamb cabells I robes flamejants



Escultura de miquel blay a la façana del palau 
úde la música catalana de barcelona, de 

domènech I montaner.

http://www.casabatllo.es/ca/historia/barcelo
na-modernisme/



Característiques:

Utilització de -Utilització de 
molts materials en 
un mateix edifici: 
pedra, maó, vidre, pedra, maó, vidre, 
fusta, ceràmica, 
esgrafiat.

Detalls  de la casa 
batlló d’antoni 
gaudí

http://www casabathttp://www.casabat
llo.es/ca/galeries/
oficials//



Coberta de la Coberta de la 
casa batlló, 
barcelona

http://www.casa
batllo.es/ca/hisbatllo.es/ca/his
toria/barcelon
a-modernisme/

Característiques:

-gust pels colors, especialment el groc, 
el blanc  la barreja de groc I violeta I el blanc, la barreja de groc I violeta I 
la combinació de blau I gris.

-es busca crear efectes de llum I 
transparència



Cases modernistes
de 

sant feliu de 
guíxolsguíxols



El casino dels nois



1851 es va fundar el casino dels nois o de 
à éla constància. El  casino dels nois és el 

segon més antic.

A sant feliu es van arribar a crear 5 A sant feliu es van arribar a crear 5 
casinos I 1 ateneu.

Casino dels 
nois després 
de la primera 
ampliació, el 
1899

AMSFG. 
Col·lecció 
municipal 
d’imatges d imatges 
(Autor: 
desconegut)



Va canviar de 
local I van estar 
en 10 llocs 
diferents.

Al cap de més de 30 
anys van decidir 
fer l’edifici al 

ass apasseig del mar. 
era l’any 1888.

l’any passat va l any passat va 
fer 125 anys.

Detall de la 
façana del Casino 
dels Nois l’any 2000.
AMSFG  Fons AMSFG. Fons 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols (Autor: 

)Jordi Gallego)



El casino dels nois és d’estil 
històricista I recupera l’estètica històricista I recupera l estètica 
mudèjar. 

Van prendre com a model els edificis 
de l’exposició universal de 
barcelona l’any 1888.

ó íPavelló dissenyat per antoni gaudí per a 
l’expòsició universal 



Vista de 
l’exposició al 
parc de la 
ciutadellaciutadella.

Arxiu 
fotogràfic de 
barcelona. 



L’any 1975 van estar a punt 
d’enderrocar-lo  com moltes cases d enderrocar-lo, com moltes cases 
del passeig del mar. Però la gent va 
protestar I van aconseguir salvar-
lo. Ara és un edifici protegit.

Casa llagustera a finals del segle XIX, 
la van tirar a terra i no existeix.
AMSFG. Col·lecció espuña-ibáñez
(Autor desconegut)



Va ser fundat per obrers al principi 
tenia 40 socis I ara en té 230tenia 40 socis I ara en té 230.

Casino dels nois a principis del segle xx

Amsfg  Col·lecció espuña-ibáñez (editor: Amsfg. Col·lecció espuña ibáñez (editor: 
Àngel toldrà)



Què s’hi feia als casinos?

Es buscava informació I cultura. Es 
feien tertúlies, es llegia el diari.

Casino dels nois a principis del segle xx

Amsfg  Col·lecció espuña-ibáñez (editor: Amsfg. Col·lecció espuña ibáñez (editor: 
Àngel toldrà)



El casino dels nois tenia una 
biblioteca molt importantbiblioteca molt important.

El 1880 al diari hi va sortir la 
primera notícia coneguda sobre 
aquesta biblioteca.

Detall de la biblioteca del Casino 
dels Nois als anys 90, quan estava en 
funcionament.
AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges (Autor: desconegut)



Molta gent 
important 
la visitava la visitava 
quan venia a 
sant feliu 
de guíxols.

L’any 1930 
tenia 2.552 
llibres  llibres. 

Amb la 
dictadura 
van treure 
48 llibres 
prohibits. 
Ja no van 

Detall de la 
biblioteca del 
Casino dels Nois als Ja no van 

comprar més 
llibres.

Casino dels Nois als 
anys 90, quan estava 
en funcionament.
AMSFG. Col·lecció 
Municipal Municipal 
d’Imatges (Autor: 
desconegut)



Al casino També organitzaven balls 
per passar-s’ho bé!per passar-s ho bé!

Invitació al 
ball  de 
Carnaval de Carnaval de 
1886 del Casino 
La Constància
AMSFG. 
Col·lecció Col·lecció 
Antoni Vidal 
Arxer (Autor: 
desconegut)



Per la festa 
major 
tocaven tocaven 
sardanes al 
passeig I hi 
havia molta 
gent.

Vista de la terrassa del Casino La Vista de la terrassa del Casino La 
Constància, plena de gent, durant una 
ballada de sardanes al passeig, als 
anys 20.
AMSFG  Fons Francesc Llorens (Autor  AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autor: 
Francesc Llorens)



Per la festa major muntaven un s j
envelat. Cada societat en tenia un I 
el posava cada any al mateix lloc.

muntatge muntatge 
d’un 
envelat, 
AMSFG. 

óCol·lecció 
Neus 
Casellas 
(Autor: (Autor: 
desconegu
t)



Els muntaven a la platja.

Vista 

s j

Vista 
general 
de la 
platja de 
Sant Sant 
Feliu 
amb un 
envelat 

sinstal·la
t cap al 
1915.
AMSFG. 
Col·lecci
ó 
Municipa
l l 
d’Imatges 
(Autor: 
Josep 
Manetes)Manetes)



éEs veien molt bé des del passeig.

Noies 
assegudes 
a la 
terrassa terrassa 
del Casino 
dels Nois 
amb un 
envelat envelat 
al fons, 
1915
AMSFG. 

óCol·lecció 
Municipal 
d’Imatges 
(Autor: (Autor: 
desconegu
t)



El casino el van fer al passeig perquè 
era el lloc on hi havia totes les cases 
importants.

Vista de l’edifici 
del Casino La 
Constància entre 
1899 i 1899  abans 1899 i 1899, abans 
de la primera 
ampliació.

A S G  Co cc ó AMSFG. Col·lecció 
Antoni Vidal 
Arxer (Autor: 
desconegut))



Primer l’edifici era així, tenia una 
lluerna per tenir llum I lluerna per tenir llum I 
ventilació.

Façana principal del Casino La 
Constància corresponent al 
projecte de General Guitart, 
realitzat l’any 1888realitzat l any 1888.
AMSFG. Fons Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols



L’any 1899, el van ampliar I van fer la 
torreta que es troba al centre del 
passeigpasseig

Plànols corresponents al projecte Plànols corresponents al projecte 
d’ampliació de l’any 1899, realitzat 
per Manuel Vega i March.
es construí la torre i la façana del 
passeig dels Guíxolspasseig dels Guíxols
AMSFG. Fons Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols



Obres d’ampliació de l’any 1899  bastidaObres d’ampliació de l’any 1899. bastida

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges (Autor: desconegut)



L’any 1928 el van tornar a ampliar 
perquè va augmentar el nombre de perquè va augmentar el nombre de 
socis (960). És així com el coneixem…

Rambla del Portalet i Casino dels 
Nois a principis de la dècada dels 
noranta.
AMSFG. Fons Joaquim Bigas Quintana 
(Autor: Joaquim Bigas)



éMés cases 
modernistes…



DETALL DE LA FAÇANA 
DE LA CASA DE LA 
CAMPANA, A LA RAMBLA 
DEL PORTALETDEL PORTALET

Amsfg. Col·lecció 
MUNICIPAL D’IMATGES 
(Autor: JORDI (Autor: JORDI 
GALLEGO)



DETALL DE LA FAÇANA DE LA CASA pujol, AL Ç j
CARRER JOAN MARAGALL Amsfg. 
Col·lecció MUNICIPAL D’IMATGES (Autor: 
JORDI GALLEGO)



Porta de la farmàcia 
ruscalleda, carrer 
majormajor

Amsfg. Col·lecció 
MUNICIPAL D’IMATGES 
(Autor: JORDI GALLEGO)(Autor: JORDI GALLEGO)



DETALL DE LA PORTA DE LA CASA 
VIADER, FOTOGRAFIATS L’ANY 2000

Amsfg. Col·lecció MUNICIPAL 
D’IMATGES (Autor: JORDI GALLEGO)



FAÇÁNA DE LA CASA 
MARUNY, carrer del 
mallmall

Amsfg. FONS ALFONS 
HEREU (Autor: ALFONS 
HEREU)



VISTES DE LA FAÇANA VISTES DE LA FAÇANA 
FAÇÁNA DE LA CASA 
LLORET, carrer 
capmany

Amsfg. COL·LECCIÓ 
MUNICIPAL D’IMATGES 
(Autor: JORDI 
GALLEGO)GALLEGO)



CASA PECHER, AL CARRER CAPMANY

VISTA GENERAL

Amsfg. COL·LECCIÓ MUNICIPAL D’IMATGES 
(Autor: DESCONEGUT)



A l’asil surís Hi 
predomina la 
decoració en 

sobra vista.

Detall del 
coronament I 
l’espadanyal espadanya

Amsfg. COL·LECCIÓ 
MUNICIPAL 
D’IMATGES (Autor: 
Jordi gallego)



Amb un aire  un  
colonial, a la 
carretera de 
palamòs hi ha la 
casa maynegrecasa maynegre

Vista general de 
la casa

ÓAmsfg. COL·LECCIÓ 
MUNICIPAL 
D’IMATGES (Autor: 
Jordi gallego)



A LA PLATJA DE SANT POL HI HA EL 
XALET DE LES PUNXES

VISTA DEL XALET, ARRAN DE SORRA, ABANS DE 
LA URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE SANT POL

Amsfg. COL·LECCIÓ MUNICIPAL D’IMATGES 
(Autor: DESCONEGUT)



FI


