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Davant d'un món, com el nostre, en constant canvi i evolució
-avui vertiginosa- és necessari que l'ensenyament de la història ens ajudi a crear i refermar la pròpia consciència de grup i
de pertinença a la col.lectivitat, més propera -el poble-, per a
poder-ho fer ensems amb tota la humanitat.
Davant d'un món, el nostre, cada vegada més complex i difícil
de captar-ne el sentit de la seva trajectòria, cal fer la història
d'un lloc molt proper i, doncs, conegut i trepitjat. I cal ensenyarla, aquesta història local, perquè és obvi que només allò que
es coneix bé es pot arribar a entendre.

PRESENTACIÓ
Una de les peces fonamentals del projecte de recuperació de la nostra
història _i de la nostra cultura és sense cap mena de dubte el TALLER
D'HISTORIA que es forma a l'entorn de l'ARXIU MUNICIPAL i que compta
amb un ampli nombre de col.laboradors. Des del primer taller fins aquest
número 4 hem anat veient con Sant Feliu tenia un passat que ens era
bastant desconegut, uns orígens que expliquen bona part de la nostra
realitat però que no ens havien estat mostrats, i, sobretot, la necessitat del
treball en equip per fer possible que hi hagi una consolidació i una
continuïtat.
Aquest Taller núm. 4, dedicat al s. XIXè, suposa l'inici de l'estudi d'una
època que marcarà amb fermesa l'esdevenidor de Sant Feliu . Estem
entrant a allò que acadèmicament es coneix com història contemporània,
aquell període que s'ha caracteritzat per una acceleració de la transformació de la societat i que es veu re-accelerada en els nostres dies. Els
moments més importants de transformació social iniciats amb la fi de l'Antic
Règim són els que han estat les bases de la nostra forma de vida actual; per
això és imprescindible un coneixement aprofundit.
Atesa la importància dels esdeveniments i especialment el gruix historiogràfic del segle passat , aquest Taller només s'ocuparà d'una part del procés
de modernització de la nostra ciutat. I centrarà el treball a realitzar en un fet
històric com va ser l'emigració a Amèrica de molts guixolencs. Aquest
centre d'interès que es veurà reforçat amb tot el programa d'activitats
paral.leles al Taller servirà per acostar-nos una mica més a una realitat
social que provocà la partença de guixolencs cap unes terres suposadament més riques i acollidores. El fet de la tornada, anys després, d'alguns
d'ells amb certa fortuna permeté aparèixer el grup social dels "i ndianos" que
va tenir un paper destacable en la societat guixolenca posterior.
El segle XIXè també es caracteritzarà per la profunda transformació
econòmica de la ja quasi ciutat; per això el proper Taller s'ocuparà de la
darrera part d'aquest segle, essent-ne el centre d'interès EL TREN DE
SANT FELIU A GIRONA El centenari del tren serà un moment òptim per
estudiar aquells moments de pujança econòmica i per tenir una visió àmplia
del que va significar pel desenvolupament posterior de Sant Feliu com a
ciutat costanera industrial i comercial.
Seguim, doncs, treballant en l'estudi de les nostres arrels i fem un esforç
per tal que la història local arribi al nivell que tots desitgem .
JOSEP MUÑOZ
Regidor Delegat de Cultura
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TALLER D'HISTÒRIA Núm. 4

SANT FELIU DE GUÍXOLS. S. XIX {1800-1870)
De la fi de l'antic règim a la història contemporània
Àngel Jiménez, arxiver municipal
Sflvia Alemany (Servei Municipal de Català), Néstor Sanchiz (Museu Municipal), Santi Casasblancas (Institut de Batxillerat),
Beatriu Cruset i Elena Esteva (Escola de l'Estació), Mercè Agustí (Escola Sant Josep), Valentina Escudero (Escola Baldi ri
Reixach), Maria de la Peña, Adela Rubió (Escola Cor de Maria) i Cèsar Yañez (Universitat de Barcelona) col.laboren en l'afany
comú d'introduir la història local als projectes pedagògics dels centres escolars de la nostra ciutat.

1. POBLACIÓ
1.1. DADES DEMOGRÀFIQUES
Sant Feliu de Guíxols l'any 1785 tenia 5.090 habitants. El1802 ja havia superat els sis mil . I sobre aquests
sis mil es mantingué fins l'any 1834, que en tenia 6.669.
Tres anys després, en tenia només 5.662. S'iniciava
una, no pas lleugera, davallada demogràfica que arribà
fins a la década dels 1850, quan començaria la seva
recuperació. En concret, el 1857 Sant Feliu tornà a tenir
més de sis mil habitants. Una xifra entorn de la qual el
nombre de la població guixolenca es mantingué durant
els anys seixanta.

Quadre "'1. Població de Sant Feliu
ANY
1787
1802
1819
1929
1832
1833
1834
1837
1838
1839
1840

HAB.
5.090
6.004
6.042
6.684
6.579
6.566
6.669
5.662
5 .566
5.540
5.387

ANY
1841
1842
1843
1850
1857
1860
1865
1866
1867
1869

HAB.
5.277
5.178
5.006
5.097
6.557
6.425
6.258
6.610
6.676
6.883

Quadre 2. Mortalitat i natalitat (xifres brutes)

Fig. 1.- 1787. Fragment d'un dibuix de l'Arxiu de Simancas.

Per consegüent , el creixement demogràfic del segle
XVIII va continuar sense fissures extremes fins l'any
esmentat de 1834.
Es pot constatar perfectament que aquell creixement
es basava essencialment en la disminució sistemàtica
de la mortalitat infantil i en l'augment de la fecunditat.
La mortalitat d 'adu~s . durant el mateix període, amb
alguna oscil.lació, es mantingué encara alta.

Període
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1819
1820-1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859
1860-1869

Mortalitat
Infantil*
Adults
1.167
558
854
1.382
887
936
723
822
762
733
864
749
692
890
976
742
1.063
659

Baptismes
2 .282
2.837
2.267
2.487
2.670
2.160
2 .140
2.055
1.947

"La mortalitat infantil correspon als òbits d'"albats· (infants fins
als 12 anys), aixl enregistrada als llibres parroquials

Així, doncs, la situació demogràfica de creixementiniciada el s.XVIII- continuà almenys fins el1834. Augment que es mantingué malgrat la incidència de les
guerres (contra la Revolució i l'ocupació napoleònica) i la
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Quadre 3. Taxes per mil habitants dels
anys concrets que coneixem amb certesa
al nombre d'habitants de Sant Feliu
Anys
1787
1802
1819
1829
1832
1833
1834
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1850
1857
1860
1865
1866
1867
1869

M infantil
43,02
28,31
18,04
10,47
9,27
6,30
8,87
27,19
9,88
12,45
11,32
21,6
13,51
13,38
10,00
13,57
6,22
17,89
13,61
11 ,91
10,46

M adults
15,91
13,32
11,58
14,81
14,89
14,10
11 ,39
19,60
13,65
18,05
16,14
19,89
19,31
16,97
22,16
15,70
13,54
24,60
17,54
17,99
13,36

N (bateigs)
51,47
35,80
47,30
39,64
31,61
29,2
36,28
40,97
37,90
38,44
41 ,43
42,25
38,43
43,34
46,10
30,34
26,61
31 ,63
29,50
34,18
36,90

Núpcies
10,60
6,90
6,78
6,13
5,77
6,00
7,34
10,06
8,08
14,46
12,43
11 ,37
15,25
20,97
12,36
7,32
5,90
8,90

fam, que provocaren una mortalitat superior a la normal.
L'any 1837 una epidèmia de còlera assolà també el
nostre poble, que en part fou la causant de la inflexió
negativa de la seva població. Altres accidents d'aquest
tipus, potser no tan importants, incidiren en el creixement vegetatiu de la vila.
PROVINCiA DE CATALUÑA.
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Quadre 4. Mortalitat dels anys en guerra
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Anys
1793

I I ~ Ttl

_~ ~

Dud1eldia Jlln~ci-

f¿~r

"""',
11:1 1'

I

~~

C J¿

.J,""•
3s4

1~;
t.-

j

,.

,

¡ ,,~ ~ 1
I

",,

r.·.r~.

/tuWftrn pnttr.aldtt «~mpauu:ion.
11C WUO ·IIII U IU,f,

v •. -a.
"2 :1-:!r-

Morts d'infants
11 7

O ifcrttnda en mttt. • •

-

., •

Dtmhru.
.1J' I',;

le~
.r.r~t('

tr;.:- .,
.. - ~ ----¡;-;--

.a ~r...

:Jç- ~~

/.:-

142
241

.--;~;;:..,:;,~:;.~~;;::.;~~-i~~::_~~~;;:~::;~

· ;,,_ - ···~,.~ ~ · '/-·-'~~,...,-~~--~ ---~-r ·--- ·.?' 7 "-A
, .tn.................... ~ . .-,¿¿:. ..e. _<;, .-;;- ~ - ·• rr,.r.~....~..... /ff"" .J
~·• • /

.. ~~

....ld7..-..$':V:

Fig. 2.- AHMSFG. Padró de 1834
FONT: Aquests quadres han estat elaborats per l'autor a partir dels
padrons de l'Arxiu Històric i dels llibres parroquials.

Quadre 5. Resum comparatiu dels habitants de Sant Feliu per edats, els anys 1834 i 1837
1834
Edats
Solters
Casats
Anys
Homes/Dones H. I D.
de O a 7 622 612
7 16 719 747
16 25 327 590
44 92
25 40
65 139
421 529
40 50
10
39 250 275
50 60
2 10
185 177
60 70
4
3
125 89
70 80
1
1
63 32
80 90
15
4
90 100
3
1
més 100
1.750 2.141 1.106 1.199
3.891

2.305
TOTAL6.669

FONT: AHMSFG, Padrons d'habitants.
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Viudos
H. I D.
4 2
11 37
27 47
32 75
39 101
7 63
4 22
2

1.234
1.466
1.055
1.195
632
476
354
199
48
10

Edats
Anys
de O a 7
7 16
16 25
25 40
40 50
50 60
60 70
70 80
80 90
90 100
més 100

1837
Solters
Casats
Homes/ Dones H. I D.
430 490
620 556
50 89
298 398
376 486
50 106
10
58
194 289
13
143 126
6
108 96
5
6
2
79 48
1
9
8
4
2

124 349

1.420 1.629

473

3.049

9631.144

2.107
TOTAL5.662

Viudos
H. I D.
920
1.176
840
5
38 1.064
45
614
69
392
88
349
54
222
29
56
29
20

-

8
18
35
46
39
9
3

158 348
506

D'altra banda, no es produí -sembla- cap fenomen
significatiu d'immigració. Els nascuts fora de Sant Feliu ,
segons el Padró de 1834, eren 615 (el 9,22% de la
població). Dels quals 127 havien vingut a residir-hi abans
del 1800; i 488 entre 1800 i 1834.
L'emigració a Amèrica de tants joves guixolencs
hagué d'influir, a més a més i d'alguna manera també
substancial, en la nupcialitat i, -per tant, en la taxa de
fecunditat de la població.
La davallada demogràfica dels anys 30 i 40 estava,
doncs, estretament relacionada amb l'anomenada aven-

tura americana.

1.2.- LA GUERRA CONTRA EL "FRANCÈS"
Com hem dit, els anys 1794-1795 i 1809 augmentà
molt la mortalitat d'adults i d'infants a causa de la guerra
contra el país veí en revolució (La Revolució Francesa),
que tingué dues fases: la Guerra Gran o del Rosselló
(1794-1795) en ocupar els francesos l'Empordà; i la
invasió napoleònica (1809-1813).
Durant el 1794-1795 Sant Feliu hagué de contribuir
amb el sosteniment de partides del sometent i amb
diners. Mentre que la vila esdevingué l'hospital de l'exèrcit espanyol en lluita a l'Empordà. L'hospital de la vila no
era suficient i s'hagué d'habilitar el monestir i l'església
de Sant Joan. Per aquesta raó a Sant Feliu moriren i
hi foren enterrats més de tres-cents soldats.
En assetjar els francesos la ciutat de Girona (1809),
els guixolencs participaren en la resistència amb homes
-sobretot artillers- dins de les muralles i amb queviures
i municions, organitzant i pagant el sometent que hosti-
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Fig. 3.· AHMSFG. 19 de "messidor" de l'any 11 de la República
Francesa (8-VII-1803). Patent de Sanitat de Marsella.

litzava les forces franceses fora de les muralles, al litoral
i a les Gavarres. I amb activitats corsàries al mar.
Els francesos entraren a Sant Feliu el juny de 1809 i,
amb el general Verdier, a començaments de 1810.
Malgrat la general prudència del poble, es produí
alguna acció individual heroica, com la del capità ajudant
de camp del Baró d'Eroles, Narcís Massanas, que va ser
afusellat pels francesos a Pont de Molins el9 de ju ny de
1811.
Com també s'ha de dir que alguns guixolencs es
prestaren a col.laborar amb els francesos.
La guerra, doncs, tingué uns costos humans i materials molt elevats per a Sant Feliu .

1.3.- EMIGRACIÓ A AMÈRICA
Es constata de seguida que entre el descens de la
població guixolenca en les dates esmentades i l'emigració a Amèrica hi ha una relació força directa.
Quan començ:ava a minvar seriosament la població,
s'incrementava el volum d'emigració; això és, a partir
del1835.
Deixem de banda ara que els guixolencs, al segon
terç del segle XVIII, i fins i tot molt abans dèl Lliure
Comerç, ja es desplaçaven a Amèrica.
Es pot afirmar, però, que no fou fi ns a la tercera
dècada del vuit-cents quan l'emigració vers el Nou
Continent esdevingué voluminosa.
La primera documentació que ens fa adonar de la
quantia d'aquest fenomen és un ofici del18 de març de
1834, el comentari del qual ja va ser publicat al setmanari
guixolenc Es Corcó .
El més interessant d'aquell document és, per una
banda, que s'hi relacionen nominalment els 226 guixolencs que entre 1824 i 1834 varen haver d'emigrar de
Sant Feliu. I, de l'altra, que intenta de precisar-ne les
causes, dels qui "por falta detrabajo se han marchado de
la presente Vila".
Dels 226 emigrats, més del 82% anaren a Amèrica,
especialment a Cuba i a Puerto Rico. Sens dubte el
comerç cubà i porto-riqueny, gairebé controlat tot per
catalans, oferia moltes més o~rtunitats als joves ganxons.
Aquí no podem obliçlar, però, que també emigraren a
altres llocs d 'Europa, Africa i de la Península (Andalusia), i a la mateixa costa catalana, preferentmenr a
ciutats portuàries relacionades amb el comerç.
Quant a la seva professió, cal subratllar que els
comerciants i els homes de mar presentaven un alt
percentatge (77%).
Per tant, hom pot establir amb molta seguretat que un
motiu important del nombrós èxode de guixolencs fou la
crisi del comerç colonial que es venia arrossegant des de
finals del s. XVIII.
Tanmateix, la crisi comercial no fou l'únic factor
d'aquell fenomen. Resta encara per estudiar l'atracció
que exercí sobre el jovent .guixolertc el mite de la fàcil
riquesa a Ultramar.
Però, a més de la manca de feina generalitzada que
s'esmenta al document, s'observa que entre els artesans i treballadors que emigraven hi havia força tapers.
La fallida econòmica , doncs, comprenia també la
resta de les activitats econòmiques tradicionals a Sant
Feliu.
A partir de 1834 i 1835, amb la publicació d'una Reial
Ordre, es regulà amb més obertura la sortida a l'estranger. Disposició legal que va facilitar encara més l'emigració del país cap a les Antilles.
Entre el1835 i el1862 la mitjana anual d'emigració
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Fig. 4. "Racó de Llevant". Escena de l'època dibuixada expressament per al "Taller" per Néstor Sanchiz.

guixolenca vers Amèrica era de 41 persones, assolint el
punt més
entre 1836 i 1839.
Segons la documentació municipal estudiada per
Cèsar Yañez, de Sant Feliu "entre el 1824 i 1862 van
emigrar cap a Amèrica 1.578 persones".
S'ha de fer notar que el gruix de ganxons que
emprenien l'aventura americana el fornien els joves,
·
d'11 a 20 anys.
Entre 1835 i 1842 s'embarcaren cap a Amèrica 370
guixolencs havent pagat una fiança, segons consta en el
Registre de Passaports que es conserva a l'Arxiu Històric. D'aquests, 250 anaren a Cuba; 56 a Puerto Rico; 23
a Montevideo; 4 a Brasil; 6 a Nueva Orleans; 3 a Haití i
28 a "Amèrica".

an

Més de 40 es dirigiren a Marsella; d'on probablement
alguns sortirien cap al Nou Continent.
De 1857 a 1860, 297 demanaren passaports per a
traslladar-se a Amèrica, dels quals 147 (50%) deien
d'anar a Nova Orleans, segons l'estud i fet sobre passaports.
En les mateixes dates (del22 de maig de 1857 al 26
de desembre de 1860), l'Ajuntament tenia enregistrats,
com a guixolencs que havien sortit a l'estranger, 350.
D'ells, 257 (73%) es dirigiren a Amèrica.
Hi hagué, doncs, concomitància entre emigració i
descens de la població guixolenca. I també n'hi hagué de
causes: la crisi del comerç colonial i l'estancament de la
indústria del suro.

Fig. 5.- AHMSFG. Passaports de guixolencs residents a l'Havana i a Puerto Rico
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2. EL TREBALL
2.1.- EL SURO
2.1.1.- De final del XVIII a començaments
del XIX
Tot fa pensar que l'elaboració de taps, durant els
primers decennis del s.XIX, es trobava en una fase
d'estancament o de depressió. Si més no, havien canviat
les circumstàncies de gran expansió de què parlava
Zamora: "Hay muchos taponeros, cuyo comercio esta
en mucho auge" (1790).
Com a punt de referència ens és útil un document del
1784 que ens revela que a Sant Feliu aleshores hi havia
50 obradors de taps que donaven feina a 200 homes.
Tres anys després, però, uns fabricants guixolencs
manifestaven al Rei que les seves activitats econòmiques no funcionaven prou bé pels desacords amb els
comerciants d'exportació: "Las Fabricas de este oficio,
en años atras, en esta Villa, fueron algo florescientes y
pujantes, pero decayeron muchos, antes de la Guerra
última con los Yngleses".
Tant és així que l'esborrany d'un informe del 1789
parla de només 26 fàbriques de taps de suro.
Per consegüent, els primers símptomes seriosos de
crisi (manca de matèria primera, escassetat de capital,
retrocés de mercat de treball, atur i tancament d'obradors) els trobem plenament l'any 1791, quan es plantejà
amb més cruesa la qüestió d'aranzels entre fabricants i
propietaris, un antagonisme d 'interessos que planaria
amenaçadora ment, durant molts lustres, sobre una
indústria orientada bàsicament cap a l'exportació.
Els tapers Francesc Jofre, Pere Sentí i Agustí Vi la,
com a representants dels fabricants guixolencs havien
demanat a les autoritats de duanes que es prohibissin,

en aquest Corregiment, l'embarcament i, per tant, la
sortida de suro en planxa . Les raons que adduïen eren:
l'escassetat de matèria primera; que no se'ls respectava
el dret al tempteig; que els treballadors i sobretot el jovent
(mancebos) es quedaven sense feina i que algunes
fàbriques s'havien vist obligades a tancar per manca de
capital per adquirir suro.
Això s'esdevenia el 1791.
Els propietaris del suro i els comerciants de pannes,
és clar, no ho veien així. I els governs estrangers, per la
seva banda, anaven augmentant els drets d'entrada del
suro elaborat.
Malgrat la complexitat de la qüestió, crida l'atenció
alguna de les al.legacions que exposaven els propietaris. Deien:
"Los mancebos que trabajavan en elias [fàbriques] a
jornal, los quales como ha vian llegado últimamente a
ganar 9 y 1O & por millar de tapones en lugar de 6 &
que antiguamente se dava, trabajavan una dos partes del dia con lo que ganavan ya un buen jornal y
empleavan el restante en ociosidades, disoluciones
viciosas hasta haverse hecho insolentes, y ahun
perjudiciales a la sociedad común".
Hi afegien que:
"Si algunos obreros y aprehendices de los mu bien
robustos y nada estropeados que pensando que
jamas les habia de faltar que trabajar se pusieron a
taponeros, pagando para que se les enseñase del
oficio, y dexando de seguir la labor de la tierra y la
navegación en decadencia de la agricultura y de la
marina, les ha faltado en el dia el trabajo, pueden
emprender otra carrera, si no hallan acomodo".
S'ha de suposar que la guerra del Rosselló i la del
Francès agreujarien encara més la situació econòmica
del nostre país, en paralitzar una producció que s'exportava sobretot a Europa. Així i tot, com és ben conegut, el
1803 es constituí a Sant Feliu un gremi de tapers.
Després de la guerra es reemprengué l'exportació de
taps i de pannes de suro, cosa que replantejà de nou la
pretensió proteccionista per part dels fabricants gu ixolencs i que el govern l'acollís favorablement.
En aquestes circumstàncies de desacord, es produïren alguns avalots el1 820 i el 1833.

2.1.2.- Entre 1819 i 1825
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Segons les dades donades pels fabricants, el nombre
de treballadors de suro e l1819 era 180 -menys que el
1784!- i a mitjans del segon decenni era de 295. No cal
dir que els industrials atribuïren aquest augment de
treballadors a les mesures aranzelàries proteccionistes
endegades per l'Estat dins les coordenades de l'Antic
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Fig. 6 i 6. 1.- Gravats que es conserven a l'Arxiu de Simancas que representa gràficament e l procés d e fabricació del tap de suro. 1787.
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Règim. El que és cert és que varen transcórrer uns anys
de relativa tranquil.litat social en aquest món, certament
contradictori, del suro.! segurament perquè es mantigué
la política esmentada.
Sigui com sigui, per la resposta de l'Ajuntament a una
circular del Govern militar i polític de Girona de 26 de juny
de 1825, ressenyada al Manual d'Acords , sabem la
situació en què es trobava aleshores la indústria guixolenca:
"1. Que el número de fabricantes de tapones de esta
villa, segú n relacion de los encargados de la hermandad del oficio, es de dos cientos cincuenta: el de
carradores, que son los que preparan el corcho para
elavorarlo, de veinte y los toscadores y cocedores
del mismo corcho es de veinte y ci nco, y su total de
dos cientos noventa y ci nco."
"2. Que el corcho que se necesita anualmente para el
trabajo de los susodichos, sacado de la mano del
cosechero es de veinte y ci nco mil quinta les y puesto
al pie de fabrica de doce mil quinientos quintales."
"3. Que la bala de tapones fi nos compuesta de treinta
mil, se vende a quarenta y un duro plata, la de bas
fi nos a catorce y la de comunes a siete duros tambien
la bala."
"4. Que se elaboran con cuchillo. "
Tanmateix, des del 1819 es tenia ja notícia d'una
màquina estrangera (a Londres i a París) de fer taps "de
un golpe". Però ignoraven tots els detalls dels seus
avantatges.
A la matrícula de l'Ajuntament, com a tapers que
pagaven contribució industrial el mateix any de 1825,
només hi figuraven: Carles Pla, Antoni Font, Pere
Anglada, Antoni Carreró, Joan Viader, Thomàs Robert,
Pere Prats Manxaire, Rafael Pruneda, Josep Prats,
Joan Jofre, Jeroni Nadal, Agustí Calvet, Jaume lglesias
taper, Manuel Puig, Pere Estrada , Francesc Barceló,
Josep Mestras, Josep Martí, Feliu Ponsjoan, Amer Vilà,
Josep Martí, Viuda de Francesc Ferrer, Feliu Bosch,
Francesc Calsada, Gerard Cama i Joan Ba[//] ell.
D'altra banda, al padró de 1829 només constaven
com a tapers 193 guixolencs. Una xifra relativament molt
petita al costat dels 593 matriculats [73 absents, la
majoria a Amèrica] i dels 302 pagesos. Les definicions de
mots com matriculats, mancebos, treballadors, mossos,
rascadors, etc. resten encara molt ambigües.
Lògicament, doncs, les xifres que s'obtenen a partir
d'aquests documents (matrícules i padrons) són molt
desiguals i tenen un valor relatiu ja que les classificacions professionals que ens donen s'han de prendre amb

2.1.3.- De la fi de l'absolutisme a la d'Espartera (1830-1843)
A les darreries dels anys vint i començament dels
trenta, últims doncs de la dècada ominosa de l'absolutisme de Ferran VIl, va esclatar un altre aldarull important , que hom coneix amb l'expressió de motí de la
Teulera.
La presència de compradors estrangers que venien
a negociar in situ , l'embarcament a Palamós i a Sant
Feliu de pannes de suro, i el permís que la casa comercial de Barcelona, Josep Casals i Remisa, havia aconseguit, commocionà els tapers d'aquesta comarca que s'hi
oposaren violentament.
Fins i tot, hagué d'intervenir el bisbe a favor dels
industrials tapers per raons estrictament d'ordre públic,
davant la indecisió de les autoritats civils.
En una altra resposta, aquesta del 1833, a una
circular del subdelegat de la província, l'Ajuntament de
Sant Feliu va ser molt més explícit pel que fa al nombre
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Fig . 6.2· ld. Fig. 6 i 6.1.

de fàbriques de suro, els que hi treballaven i el nom dels
fabricants: 60 fàbriques i 540treballadors (Vegeu l'Apèndix 1) .
A partir de llavors la fabricació de taps s'esta~cà_més
encara entre l' oscil.lació de les mesures protecc1omstes
i liberalitzadores.
El fet és que els avenços d'aquella indústria foren
relativament lents, ja que les xifres que ens donà Madoz
eren molt inferiors a les de 1834 , és a dir: 42 fàbriques
que donaven feina a més de 500 persones.
Així l'estancament del ram del suro anava paral.lel a
la dava'llada demogràfica i a l'emigració en massa vers
Amèrica. Això no impedí, però, que el1842 es fundés a
Sant Feliu la casa bancària R. Valls Vicens per a
cooperar amb el comerç suro-taper.

2.2.- LA CRISI COMERCIAL
Dins la crisi general del sistema absolutista -l'Antic
Règim- cal situar la davallada del comerç americà que,
com la del suro, arrencava de les dues darreres dècades
del segle XVIII. La pèrdua del control polítici mercantil
sobre les colònies i el canvi de mètodes 1 drets del
comerç marítim, n'eren també causa.
. . . .
Un altre motiu, aquest més local, va ser la mc1denc1a de
la supressió de la Duana de Sant Feliu (1829) habilitada
per al comerç amb l'estranger.
Com a exponent del que diem, vegeu la reducció
d'embarcacions comercials que es produí entre 1824 i
1833:
1824 1829 1833
Any
19
8
23
Embarcacions de 1a. classe
20
13
30
Embarcacions de 2a. classe
21
27
30
Embarcacions de 3a. classe
Així i tot té interès saber les mercaderies importades
i exportades els anys esmentats.

Mercaderies importades de l'estranger que
entraven a Sant Feliu :
Cànem, bacallà, perpal, llenceries, cuiros, lli per filar
i manufacturar el cordam. Material que després elaborat
es vendria al Pincipat i a Espanya.

Fig. 7.- AHMSFG. Patent de Sanitat de Sant Feliu ( 1815) i d'Arenys de Mar ( 1819) q ue certificava l'estat de de salut de la tripulació i del port de sortida.

Mercaderies importades del "Reyno" i províncies:

salada, taps, sabates, encaixos i blondes, rodets de fil i
ceràmica del país.

Arròs , oli, garrofes, sardines salades, fruits secs,
plom, alcohol, blat, cànem, faves i suro per elaborar.

Mercaderies exportades al Principat i al "Reyno":

Mercaderies exportades a l'estranger europeu :
Paper blanc i d'estraça, nous, oli, olives, pesca

Carbó, fusta per a la construcció i perfer pipes, bótes,
vasos "para caldos de las fabricas de esta vil/a"', arròs i
diferents fruits i gèneres procedents de les collites i
fàbriques del "Corregimiento ".
Quant al comerç de cabotatge dels anys 1844-1845,
vegeu a l'apèndix li les xifres que donava Madoz.

2.3.- L'AGRICULTURA I LA PESCA
En relació a temps anteriors, s'ha de d ir que el
progrés de l'extensió de la vinya continuà, encara que
feblement. Recordem que el predomini de la vinya sobre
els altres conreus era absolut.
En el conreu en general -el del cereal era insignificant- hi hagué un lleu retrocés.
Es va procurar, en canvi, afavorir l'extensió de les
suredes.
També hi havia continuïtat pel que fa al predomini de
la propietat molt petita i petita. El monestir, el propietari
més gran, deixà de ser-ho per les lleis desamortitzadores ( 1837) i les seves propietats van ser comprades per
la burgesia d'aquí.
També disminuïren -quantitativament, en relació al
segle XVIII-les barqu es de pesca. El1 818 n'hi havia 27
-una xifra molt inferior a les 80/90 que donava Zamoraquatre de les quals no pagaven contribució a causa de
la seva situació econòmica, qualificada de pobre . Tanmateix, atès el capital que representaven els altres vinti-quatre llaguts i el benefici que obtenien, es pot deduir
que la feina era rendible.
Els llaguts de pesca eren diferents. Quatre eren
valorats en 1.500 rals; dos, en 1.200; tretze, en 1.000 i
quatre, en 800.

2.4.- ELS ALTRES TREBALLS
Fig. 8.- "Pescador de Sant Feliu de Gulxols. Apunte d e Baldomero
Galofre". "La ilustrac ión Artística", 1894.

Les drassanes guixolenques continuaren treballant,
construint sobretot llaguts.
1 la gent que vivia de la mar, matriculats , seguia
constituint un sector de treballadors força nombrós. De
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cincuenta y dos
52
tres cientos
300
Total
486
El sector del suro era semblant, ja que el mateix any
42 fàbriques donaven feina a uns 500 treballadors
(Madoz).
Maestranza
Habiles

Fig. 9.- "Calado de una red sardinal a la puesta del sol (calada
prima)". Sal'iez Reguart, 1791 .

manera que les nostres xifres, pel1844, són molt semblants a les de Madoz. Aquell any "los hombres de mar
de esta Villa... se hallan inscritos existentes...
cuat ro
cientos ochenta y seis individuos, a saber:
Escribano
uno
1
38
Pilotos
treinta y ocho
Oficiales mayores uno
1
Patrones
cincuenta y dos
52
lnabiles
cincuenta y dos
52

A la segona meitat de segle -sobretot al darrer terçel grup dels qui treballaven al sector del suro anà
augmentant en detriment del nombre dels matriculats '
cada vegada més reduït.
Altres obradors o establiments més pet~s hi havia a
Sant Feliu on molts guixolencs desenvolupaven el seu
ofici. Així el 1834 hi havia:
13 obradors de teixits de tela de lli, cànem i cotonines
per a velam, amb 36 telers que ocupaven 60 teixidors. Això sense comptar les dones que filaven a
casa.
13, d'espardenyers i corders que ocupaven 40 perso
nes.
4, de curtidors, amb 7 treballadors.
4, que fabricaven sabó (sabó "dur i tou ").
13 botigues de roba i de mercaderies diverses.
15 mestres paletes.
12 fusters .
17, de ferrers, serrallers, ganiveters, calderers i llauners.
3 xocolaters.
15 flaquers .
9 confiters.
17 obradors de boters i barrilers.
2, de basters.
17, de sastres.
21 sabaters.
1 mestre de veles.
3 taverners.
3 hostalers.
I altres oficis que, per bé que no s'esmenten en
aquest document, també s'exercien: mestres d'aixa,
calafats, fiduers , carnissers, adroguers, revenedors ,
comerciants, traginers, etc.
El 1803 els tapers const~uïre n la seva corporació
gremial sota l'advocació de Sant Joan Baptista. Trenta
anys després, però, només funcionava el gremi dels
sastres.

3. L'ESPAI URBÀ
El nombre de cases de la vila augmentà d'acord amb
el creixement de la població. De 1.200 cases que hi havia
el 1790 (Zamora) es passà a les 1.495 -de les quals,
però, 169 eren deshabitades (Padró de 1829). El 1867
n'hi havia 1.657 (Padró de 1867).
(Les xifres, pel que fa a la quantitat de cases, que ens
donen Madoz (1845) i Quintanilla (1865) no són versemblants).

Fig. 10.- Graval del reixidor.
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La vila el 1833 ja tenia dos carrers amples -el dels
Arbres i el Porta/et- , amb fileres d 'arbres, per passejar.
I un any després, davant del carrer del Mar i amb la
col.laboració de molts guixolencs s'inicià el passeig
Cristina , el passeig de Sant Feliu.
Un nou interès tenia la gent i les autoritats pel
"hermoseo " i per la neteja de la ciutat. El mateix any es
construïa un nou cementiri als afores de la vila; allà on és
avui.
Les ordenances dels anys 1846, 4 7 i 48 disposaven:
"La limpia de las letrinas, estiércoles u otros depósitos inmundos, no podra hacerse sinó después de las
nueve de la noche en otoño e invierno, y después de
las diez en primavera y verano.

"Ningún conductor de carruages podra ir montado
dentro de la Villa, escepto los de Galeras ú otros
carruages que por su forma deben guiarse desde el
pescante: los carreteres deberan guiar a pie sus
carros , los tartaneres sus tartanas y los arrieros sus
acémilas.
No se podran dejar carruages en las calles y plazas
durante la noche, sin poner a su inmediación un farol
encendido que arda desde el anochecer hast a que
sea de día".
Disposicions que, és clar, anaven totes elles acompanyades de la corresponent part sancionadora.
També, a mitjan segle, hi havia la voluntat de posar
una mica d'ordre a les construccions urbanes, quant a
alineacions i rectificacions. Així l'Ajuntament guixolenc
féu aixecar els primers plans, parcials i a escala: els de
l'arquitecte provincial Martí Sureda i els de Josep Gallart.
Entre 1858 i 1865 s'obrí la carretera de Girona i
l'Eixampla (carrers de Campmany, Mercè i Concepció).
Els còmodes pedrissos -seients de pedra que hi
havia al costat de les cases- desapareixien a mesura que
es feien voreres.
Molt de tant en tant, sortosament, un terrible temporal
venia a desfer tota la cura posada en l'aspecte de la vila.
Com aquell del desembre de l'any 1840, que ens descriu
el Llibre Vermell , i l'aiguat de Sant Ferriol (setembre de
1850).
L'enllumenat públic -d'oli primer i després de petrolii les fonts públiques vingueren a resold re altres necessitats de la població guixolenca.
L'abundant aigua dels pous s'utilitzava a les cases
per a cuinar. lla de beure, l'anaven a buscar a la font de
Fig. 11 .- Estris (bótes, calderes, tines, etc) utilitzats en el tint de les
xarxes. Sañez Reguart.

No podra haber mentones de estiércol en ninguna
calle de la población.
Nadie podra hacer aguas mayores ni meno res en las
calles, plazas, paseos ni demas pasajes públicos.
Se prohibe cebar y tener cerdos estancades en la
calle. Si bien se permite matar cerdos frente la casa
de sus dueños o interesados, es con la precisa
condición de dejar el sitio limpio.
Todo vecino esta obligado a conservar con el debido
aseo los trentes de su habitación, debiendo ademas
de regaries mañana y tarde en los meses de junio,
julio, agosto y septiembre ... "
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Fig. 12.- Plànol de Sant Feliudel1 8 13. (Del "Portulano de las Costas
de la Penlnsula de España. .. , construido y publicado en la Dirección
Hidrogràfica. Càdiz, 1813").

Fig. 13.- Font de la Plaça. Projecte de restauració segons dibuix de
l'arquitecte Joan Bordàs (1920).
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la Pedrera -que el1829 s'arranjà, acondicionant-la amb
dos aixetes i un dipòsit- i a la de Monticalvari.
El 1834 encara no hi havia cap font pública dins del
casc _urbà. Una de les primeres va ser la de la Plaça, que
el gu1xolenc resident a Cuba, Feliu Cabarrocas el1859
lliurà als seus conciutadans.
'
El1854 es constituí la companyia Lloveras -Lioveras
i Cia- a fi de portar l'aigua als habitatges guixolencs.
El 1847 s'aixecà la torre del rellotge a la casa de la
vila.
L'embarcació de vela seguia essent, amb més força
potser, essencial per al comerç de cabotatge.
. Les vies de comunicació per terra amb altres poblaClons eren encara deficients. A Palamós i la Bisbal s'hi
podia anar amb carro, per un camí de 20 pies d'amplada
que presentava moltes dificultats. La carretera e Girona,
amb més amplada -24 pies- . tot just el1864 tenia 26,25
km. arranjats, com a carretera de segon ordre, i la resta
s'anava fent.
Per anar a Girona. el1848, s'hi estaven normalment
unes 4 hores i en canvi a la Bisbal, 5 hores i mitja.
Els altres camins eren tan accidentats que només hi
podien circular les rècules de mules o ases.
El 1865 Sant Feliu comptava amb 37 carruatges de
dues rodes i una sola cavalleria per a traginar mercaderies, i amb cinc tartanes de luxe per a passatgers.
EI18621'Ajuntament de Girona demanà, petició que
fou defensada al Congrés de Diputats a Madrid pel Sr.
Forgas, la construcció d'un moll a la badia de Sant Feliu .
(la n~stra vila ja ho havia demanat el1819 i, tot i que
s'havia concedit, no s'havia pogut dur a terme).
Novament, doncs, es donava permís. Però el capital
a invertir-hi no arribava. S'havia demanat als guixolencs
residents a Amèrica la seva aportació. Calia encara
esperar.
De 1856 a 1861 havien entrat a Sant Feliu 1.138
vaixells amb trenta sis mil tonelades. De naus estrangeres, només n'entraren 53 amb 2.858 tonelades.

greuges, s'hi afegia -segons opinió popular- el que els
anys difícils de la guerra s'havia absentat, desemparant
el monestir.
El taper i negociant Sebastià Vidal, per exemple, pels
volts de 1790 es manifestava públicament per Sant Feliu
a favor de les idees i dels fets que s'esdevenien a França
i no s'estava de dir, entre altres moltes coses, que els
monjos eren uns usurpadors i lladres contra els quals
s'havia d'actuar.
Declaracions que el tribunal de la lnquisición li tingué
en compte per a condemnar-lo.
Es refermà, doncs. el convenciment que era possible
de canviar i renovar tot aquell, més discutible encara,
antiquat sistema sòcia-econòmic.
La vila contribuí amb tres mil duros -mai més
reintegrats - en finançar el retorn de Ferran VIl, qui,
immediatament, va restaurar la monarquia absoluta.
Després d'aquell engany polític, no és estrany que
molts guixolencs aprofitessin el moviment revolucionari
de 1820 per assatjar un nou model de govern local
inspirat en la Constitució de 1812.
El1 Ode març a Sant Feliu, amb entusiasme popular,
es proclamà la Constitució de Cadis.
No hi mancaren falses il.lusions ni aldarulls contra els
benedictins. Per l'octubre es decretà l'exclaustració general
dels frares, i la comunitat de monjos es dissolgué
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4. CANVIS SOCIALS I POLÍTICS
D'altra banda la Revolució Francesa també potencià
les inquietuds socials de la nostra gent envers el vell
sistema que els obligava a pagar els drets senyorials i els
delmes. I aquelles càrregues eren per a un senyor l'abat- que, a més a més de tota la llarga història de
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GODI CRNO

I.
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( 15.111.1821) davant el perill de revolta contra el convent
per part d'un bon nombre de constitucionals .
Com era d'esperar, el Consistori guixolenc aprofità
l'avinentesa política per a impugnar amb força les
prestacions senyorials i els delmes. Algunes propietats
dels religiosos van ser exposades en pública subhasta i
l'edifici del monestir esdevingué fortalesa .
Perquè malgrat que la vila havia creat tres companyies de nacionals voluntaris, no fou possible d 'evitar que
l'estiu de 1822 entressin a Sant Feliu les forces reialistes
que comandava el cèlebre mossèn Anton, que calaren
foc a 44 cases de la població, exigiren 20.000 duros i
assetjaren les forces liberals i membres de l'Ajuntament
que s'havien refugiat al monestir.
Aquella experiència liberal, però, no durà molt. Per la
primavera de 1823 els francesos entraren a la vila i,
simbòlicament. trencaren la làpida de la Constitució que
havia estat fixada al frontís de la casa de la vila.
Els guixolencs no oposaren resistència oberta. Però
la rebuda fou silenciosament hostil.
Els monjos tornare n a fer-se càrrec de la parròquia
i de les seves propietats i rendes.
I fins a la mort de Ferran VI lla repressió apaivagà els
ànims revolucionaris del poble.
En morir el rei absolutista, la fallida de l'Antic Règim
era ja irreversible davant una societat en transformació.
La regència de Maria Cristina fou celebrada els
primers dies d'agost de 1833 amb tota mena d 'actes. I,
més tard , el flamant passeig del Mar rebria el nom de
Paseo de .Cristina .
Una vegada més, ara ja l'última, els monjos benets
foren objecte de tota mena d'insults i amb violència es
va portar a terme l'exclaustració. Eren els últims dies de
juliol de 1835.
Amb l'expulsió dels monjos acabava una lluita secular, en establir l'abolició definitiva dels drets senyorials i
del delme eclesiàstic (1837). L'estat es declarava successor dels drets i pertinences del convent suprimit.
El consistori , de tots aquells béns, en conservà
l'ermita de Sant Elm fins el1860 i l'edifici de l'ex-convent.
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RICO).

5. CULTURA
Continuava la penetració de la llengua castellana. La
documentació, fins i tot les partides parroquials per or-dre
del bisbe (1828), reflecteix un progressiu abandonament
de la llengua catalana.
A començaments de segle funcionava una única
escola sostinguda pel municipi. El govern -l'Estat- es
desentenia de la qüestió.
Dos mestres impartien l'ensenyament primari. Mentre hi havia els monjos els alumnes assistien als oficis
conventuals i escoltaven la doctrina cristiana, que havien
d 'aprendre de memòria a partir de cinc anys. Amb la
Doctrina Cristiana havien d'estudiar també Urbanidad,
Ortologia, Caligrafía, Historia Sagrada, Gramatica y
Ortografía castellana, Aritmética general aplicada a
usos mercantiles e Historia de España. La castellanització arribava també a l'escola.
El1841 l'escola municipal s'allotjà a l'ex-convent.
(Vegeu l'apèndix documental lli).
Hi havia persones que donaven classes particulars i
dues escoles privades de nenes: Nostra Senyora dels
Dolors (1815) i el Sagrat Cor de Maria (1830).
E11858, una comunitat de monges Carmelites de la
Caritat es feia càrrec de l'assistència dels malalts de
l'Hospital.
El1 834 trobem que es formà ja un gabinet de lectura
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Fig. 18.- "Sant Feliu de Gufxols ... Un casino al aire libre, apunte de Baldomero Galofre·. "La !lustració Artistica", 1894.

o cercle de literatura, d'on segurament sorgiria més tard
un casino . Aparegueren associacions de discussió i
intercanvi d'idees, tant a través de mitjans orals com
escrits. La lectura esdevingué més popular, i les publicacions periòdiques eren més habituals.
No hi faltaven pas els aplecs, saraus, danses (els
cavallets per exemple), balls, il.luminacions, etc. La
celebració del Carnaval constituïa l'esdeveniment més
divertit de l'any; festa que era aprofitada sobretot per a
escarnir els clergues, els militars i les autoritats. Per això,
sovint, o la prohibien o la censuraven:
"1. En los tres dias de carnaval, se tolerara al público
el uso de mascaras, desde las diez de la mañana
hasta las cinco de la tarde.
El que usare mascaras antes ó después de dichas
horas sufrira (sea cual fuese su sexo) la multa de
treinta a trescientos reales vellón, según su posibilidad pecuniaria. Los padres pagaran por sus hijos
menores.
2. Se prohibe Iodo traje militar y eclesiàstico, incluso
las vesta de las congregaciones ó cofradía, bajo la
misma pena señalada en el art. 1.
3. Si alguna mascara insultara de palabra, ó tan
siquiera se atreviese a poner la mano sobre otra
persona, autorizo a la part e ofendida a que arranque
la mascara al insolente para conocerle, dandome
parte en seguida, que le exigiré irremisiblemente (sin
distinción de sexo) la multa de trescientos reales vn .,
sin perjuicio de sumiriarle si la gravedad del insulto
diere Iu gar a ello. -San Feliu de Guixols, 14 de febrero
1847: Juan Tomas, Alcalde de esta Villa".
També sota pena de multa impo.sada 'per l'alcalde
Rafael Patxot, el1857 els homes s'havien de banyar a la
Pedrera i les dones a Calassanç.
Els guixolencs amb les seves creences, tradicions,
festes i jocs (el joc de la pilota , jugat al carrer a què donà
nom : carrer de la Pilota) s'alliberaven de les tensions del
difícil viure quotidià i es distreien.Tot allò constituïa
també la seva pròpia cultura.
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Fig. 19.- AHMSFG, 1844. Ban de l'alcalde Patxot prohibint els
"Codolets • en els dies de Carnaval. • ...de turbar por las noches con voz
de mascara, vulgo codolets la paz interior y buena condenda de_varias
familias publicandosecretos domésticos y mas frecuentemente fingiendo imposturas calumniosas... etc".

publicava la seva famosa noveLla Las ruinas de mi
convento , que es reedità i fins traduí a altres idiomes.
Amb Ferran Patxot (1812-1859) altres guixolencs
despuntaren pels seus coneixements. És el cas de
Josep Roura i Estrada (1797-1860), químic, que descobrí l'anomenada pólvora blanca. Josep Presas, escriptor
i polític; Narcís Sicars i Lligoña, home de lleis; els
germans Barraquer i Llauder, Joaquim (enginyer militar) i Tomàs (advocat); mossèn Narcís Marcillach; Jeroni
Basart, pare, àlies Rufo; Pere Caimó, Miquel Suris, etc.
Amb ells, cal fer esment també d'Antoni Vidal, Salvador Vidal i molts d'altres, benefactors, que amb llurs
donacions privades es pogueren dur a terme moltes
obres necessàries per al nostre poble, quan les inversions de les institucions públiques no arribaven ací.

6. CONCLUSIÓ
Fig. 20.- La casa Patxet-Ferrer, al.Iu dida en les primeres escenes de
la novel.la "Las ruinas de mi convento". segons el dibuix d'E. Julian
López, publicat al setmanari guixolenc "El Noticiero· de FM. 1893.

L'afecció dels guixolencs al teatre, hem de suposarho, venia de lluny. Però fins l'any 1843 no creiem que disposessin d'una sala construïda expressament. El teatre
Alsina del carrer de la Processó fou, doncs, el primer. I
l'alcalde Rafael Patxot no permetia que ningú no hi
entrés un cop alçat el teló. Fins en aquest detalls d'ordre
arribaven les disposicions de l'alcaldia .
El mateix any que es constituïa el Casino dels Nois 1851- el guixolenc Ferran Patxot, Ortiz de la Vega ,

En aquest TALLER D'HISTÒRIA. NÚM. 4 hem intentat de resumir per als nostres estudiants i altres seguidors de la història local el recorregut històric que va ,
diguem-ne, de la Revolució Francesa (1789) a la Revolució de Setembre (1868). Un període de gran inestabilitat social i política que comprèn la desaparició d'un vell
sistema (Antic Règim ) i ensems la construcció -molt
complexa- d 'una nova societat, contemporània.
Una petita història que s'emmarca i integra la de Catalunya dins l'Espanya del segle XIX.
Som conscients que aquesta tasca de difusió -necessària- no és gens fàcil de fer per més d 'una raó, sobretot
si volem oferir, com és el nostre cas , quelcom més que
un conjunt de dades i de fets: una explicació coherent de
la transformació de la vila de Sant Feliu de Guíxols en
la ciutat que començarà a ser.
APÈNDIX Document núm. 1

DESCRIPCION
· GEOGRAFICA É HISTÓR;ICA

DE SAN FELIU DE GUIXOLS;.
il~C O;);mcu~'"io g~o~ ,·C:.fa"o 'Üui...c, .."y
QU'Ii \'A DA:(DO .(

u ;z

t:'f BAJI.CELO:"''A tr.fA SOCIEDAD

AHMSFG , 21 de febrer de 1834. Resposta de l'Ajuntament a la "Circular del Sr. Subdelegada de esta Provincia".

"Relación de las Fabricas existentes en esta Vil/a con
expresion de los nombres por quienes sin dirigidas, o
a quienes pertenecen, número de operarios y estado
en que se hallan ".

DE LITERA.TOS.

Nombre de los dueños
de la fabrica
Fabricas
Al pie: de G\01\U~illo• nto lnd•
Oril\u dt una m~~ birn upricbou,
Co11 Iu nio. 10nrie cui ñota
Y un cuidado1 tc~nplc lutimcda.
Por U lli h iJOI 1 cloriu laurudt,
~lla I a poepa , ric• 1 lahoriota,
Prntnu ' "' -r.da dcticOo~,
Aobri¡o <!01kc ca la tormn:~u air.da.
Bcnir-o cli.na 1 un a mbinatc cra to,
Srncillu ·c•• c••• 1 u udo 1udo
Que 1101 lll l t , Alt¡u 1 man~i lla :
Hrch ito t Iodo oin "''"''"' orn iiO,
Ri1urAo to<lo, 1 lcdo rotAo ua ciclo t
\'cd i. C.tod o cac:&nu.don. t"iUa .

SAN FELIU DE GU IXOLS,
GuJoria Jtcsalú.

V illa realeog"3 y mar!! i ma de &patia , .ea la proYiocia de
Ca1alutia, corregi_mieato, obiJpado y i 5 leguaa: de Gerooa,
Y I. 16 de Bucclona. PobJacioo J.soo ncioos y 7.ooo al-

Fig. 21 .- Fulletó anònim. Impremta Josep Torner, juliol de 1833
(Sabem. però, que l'autor d'aquest treball era Mn. Narcls Marcillach
(1767-1854).

Pere Puig
Antoni Font
Benet Batet
Francesc Batet
Eudald Amat
Amer Vilar
Miquel Martí
Tomas Ponsjoan
Francesc Tau/et
Cristòfol Massana
Gerard Font
Agustí Raurich
Narcís Martí
Mr. Piquet
Josep Pla
Manuel Font i Puig
Jeroni Vilanova
Gerard Rufí
Pere Prats
Pere Estrada
Rafael Patxot
Josep Tau/et

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NrJ de operarios
8
12

6
2
2

13
7
2

2
6
7
7
8
12
9
14
15

4
2

8
13

23

15

Jaume lglesias
Antoni Cruz
Francesc Barceló
Agustí Ca/vet
Francesc Calsada
Jaume Camps
Joan Jofre
Josep Andreu
Josep Vicens
Feliu Bosch
Josep Guinart
Gerart Cama
Jaume Robert
Pere Font
Jerònim Nadal
PereNadal
Antoni Comas
Joan Viader
PereNadal
Eduard Anglada
Feliou Anglada
Josep Martí
Pere Busquets
Narcís Rufí
Gerard Prats
Josep Torrent
Josep Morera
Josep Costa
Francesc Roig
Jerònim Bernich
Joan Bae/1
Jaume Mauri
Jaume Roig
Lluís Perdieux
Mr. Delord
Mr. Jacas
Mr. Bartra
Joan Bosch

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
2
12

8
2
3
2
2
38
61
18
2
9
6
6

1
1
1
1
1

6
7

1

19
12

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

4
1
2

2
5
5
6
3
2

7
13

4
8
2
5
2
3

Tota/es
60
480
A mas estan ocupados en estas Fabricas para
60
hervir y raspar el corcho

540
El ramo de Fabricas de tapones de corcho desde 1819
en que por R. Decreto se impuso el derecho de 99 rea/es,
vel/on, por quinta/ al corcho en pana que se entrase para
el estrangera se hal/a en una estado muy regular y qu.asi
puede decirse en aumento. No quitandose el espresado
derecho es muy presumible no decaera este ramo, ni
dejara de ser en favor de los cosecheros de dicho fru to,
ydeotraparte también continuaran enganar su sustento
una infinidad de individuos pertenecientes a otros oficios
y no menos la marineria que con sus barcos conducen
al Estrangera los tapones de corcho elavorados en estas
fabricas... ".
APÈNDIX Document núm. 2
MADOZ, P. Diccionario geografico-estadístico-histórico. Madrid, 1845 pp. 602-604. (Edició facsímil de Curial,
Barcelona 1985).
GUIXOLS (San Feliu de) : ( ........ )
CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENC.
Es poca fecundo; pera el esmero y laboriosidad de
sus cultivadores lo hacen productiva; la parte llana
que contiene, es pequeña y casi toda poblada de
huerta con nori as para su riego, y en la parte montuosa se ven los cerros y colinas plantadas de viñedo,
olives y frutales en abundancia, algunas destinadas
al cultivo de cereales y legumbres, y las montañas
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cubiertas de bosques, arbolad,os de alcornoques,
que dan mucho corcho, cuya producción es uno de
los principales ramos de ind. y de comercio; le
fertilizan dos riach . que se forman de las vertientesde
los montes circunvecinos.
Los CAMINOS carreteres conducen a Barcelona y a
Gerona y se hallan en regular estada. De estas dos
cap. se recibe el CORREO por conductor particular,
los miércoles, jueves y sabados, y se despacha los
martes, jueves, viernes y domingos.
PRODUCCIONES: centena, cebada, legumbres, patatas, vino, aceite, hortalizas, frutas y abundante
corcho; cria caza con escasez y pesca del mar en
particular de sardina.
INDUSTRIA: 42 lab. de tapones de corc ho, en que se
emplean mas de 500 personas de las que depende la
subsistencia de otras tantas familias; una de jabon,
varies telares de licozo ordinario de lino y cañamo;
dos molines harineros de agua, solo servibles en
invierno y primavera por falta de agua; uno de vapor,
3 de viento, 2 de aceite; una alfareria, marineria,
arrees de pescar y un astillero de barcos mercantes,
notable ya en el sigla XVIII, en cuya atarazana se
construyó un navio de línea y otras naves para la
espedicion al rei no de Sicília, segun Montanercronista de aquel tiemo. En él se han construïda también
desde el año de 1824 al45 inclusive
246
4
6
6
Total262

laudes con
pailebotes
bergantines polacras goletas
polacras bergantines

927 tn.
180 id.
610 id.
605 id.
2.322 id.

debiendo entenderse este valor, solamente de los
cascos de los buques, cuyas cantidades parciales
constan en los respectives asientos de cada uno de
elias, por las contratas verificadas con los maestros
constructores. Pertenecen a este distrito marítima 8
embarcaciones de vela cuadrada, de porte de 100
toneladas arriba, 11 de igual clase que no pasan de
100 cada una y 37 de vela latina de varies portes
hasta 50 toneladas, en que tienen ocupacion 51
patrones que hay en esta matrícula, y parte de los
323 marineres habiles de que consta la misma.
COMERCIO. La prosperidad a que había llegada, y
en que se hallaba esta v. 50 años atras, hadisminuido
notablemente por la paralizacion del comercio y la escasez de pesca, cuyos rames eran considerables
recursos : tambien era notable el número de barces
mercantes que contaba esta industriosa pobl. y se
construian en su astillero, lo cual proporcionaba
ocupacion a una multitud de gente, y lo mismo la
abundante pesca de anchova y sardina: en la actualidad el comercio se halla en decadencia y el pescada
se ha desviada de estos mares, de modo que la
concurrencia de barcos de trafico y de pesca se halla
reducido a un muy carta número; la esportacion de
corcho elaborada, sostiene algun movimiento mercantil, y este se manifiesta mas detalladamente en
los adjuntes estades de aduana.
POBLACION Y RIOUEZA: 1,199 vec. , 5,487 alm.
CAP. PROD. 17.506,400. IMP.: 437,600.
Fueron probablemente los ant. hab. de esta v. los
gessorienses de que habla Plinio, condecorades en
el fuero del Lacio ant., y adscrites al conv. jurídica de
Tarragona.

GUI

GUI

603

E!!ITADO demoatratho tle lo• dlrereufe• ardeulo• qa" han eatrado en cate pacrto proeedeate• de
otf'O• clel rel u o eu lo• do• aiae• de I~-·~ 7 l. 8*11• •eKuu lo• dato• ollelale• de Ja ml ama adaaaa.

UNIDA O,

TOTAL

AÑOS.
.-.

NOMENCLATURA.
18U.

Arrobas.
Libras.

C.lC.lO. , , • • • • • • • • , • • ••

Lihras.
Arrol.Jas.
Libr11s.
Arrol1.1s.
F ant¡.;;¡~.
Arroh.u .
Quinlalt's.

i,7~5
~.322

IJ.
Li I.. ra:~.

8,530
1117
80
10,687
1,33!1
1,426
2l,3G7 .
71
. 378

Arro~ .

Id.
Id.
Id.

)'ÏtT.;l:!.

llil,700
5 ,6i5
'11-l
2,170
3,561

Fanrgu.
Quin talcs.

Lihras.
Arrohas.
Qui niales:
Número.
lt.l.
Arrobas.
l'òúmcro.
Quin tale~.

AJ&dera eu tahlas. • • : • • • • • • • .
M11deras tintóreas. . • . . . . . . •
ldueblea de u~o • . • • • • • •• ••
Pe~~Udos S.l Iados.. • • . • • • , • •
Pielrs de varias clasts; • • • • • • •
l'imienla. • . • • . ••• • • • . • •
Plomo •• •• . . • • . • . •• ••
Productos quimicos y farmacéuticos •
Quincalla (v~~rios efectos). . . . . . . .
Sal . .. • • . . . • • • • • • . : ••••
Tapones de :corcho..•.• . • . • • • .
Te~idos de dilereutes clases••••••
Tngo• • • • • • . • • • • • • • • • •
Vidrios planos y huecoa • • • • • . •
Vino • • • • • • • • • • • • . • • • ·• :
OújeLoa divt1101 (valor) •••• ~ •••

Yaior total de calosarliculos . • ..

ili

IJ.

Número.
Libras.

1,21!8
2,080

JJ.

1,~55

Fauegaa.
1\Jillares.
v.uaiJ.
F11negas.

21,11111)
ll,8l2

15, I !19

vellou.

46,488'
!IO.l, 805

U, GG3
313, 7-\1

J\e¡¡Jes vcllon.

113.90-l,GOa

5.0\9,758

Arroba:~.

Id.
Real~

¡

5,~18

216,1!50
335
1!6,5~5

6,06!1
83!1
1, 826
4,550
1,066

!1, I Ol
2, I :U
1.176,!50
6,088
5, I Oil
931
1,046

588, liS
3,0\'
2,551
465
523
1,199
189

2,598

u,:12o

7,179
iUl

JH
S,528
ol,556
320
3.057
1!01

9,112
641
G, li'
40:1
li ,097
432,500
670
53,0!11
12,1.19
1,677
3,G53

l ,J8i
300,700
5 , J7G
2,36G
401
615
961
U6
37G
t6,r.t'1
1,41!8
20,139
211,732

·~2

Id.

IJ,8H
64

G!ll

5,HO

1, 637

96
10,251
1,481
l ,388

7,o:.6

!IIJJ
l ,483

87 5,550
91$
!i,73G
529
Ul

HO
2,7117
4,665
8,U7
3H

U !I

G,4!1~

950

Arrobas.

686
I !li
20,502
2,!163
2, 7ïti
27,748

3,2111
1!6G
G,!l83
108,400
U9
30,J!ll

3~·1,100

Arroba:~.

16,97-'1

4!1!1
lU
!1,!115
l,l\27

~25

416
2,901
13'1
4,lU

1\eales vcllon.

8.U~

1,~50

8,:J7o

3,09'1

l ,480
5,575
!1,330.

G,J81
5:1
313
4,0:16
742

•

~.o:to

l.ihras.

6,111~

2, ~8G
S7tl
2,8.:.0
5,008

60~

Arrobas.

Yuo . . . • ' •. • . . . • . • · · ·
Ladrillos ordinarios. • • . • • , • •

18-\5.

3,i0!1

Id.

Ca(é• • •••••• ••••• ••• ••
Canol& ••• •• • •• ••• • • •••
c.iilamo. • • • • • • • • • • • • •.
Cllbiltla. • • • • • • • . • • • • • • •
r.era. . • • . • . • . . . . • • .
Corcbo en panes. • . • • . . • .
Clavo de especia. • • , • • • •••
China y loza.. • • • . • • . • • •
Dincro ••• •• . • . . • . • • • .
l-'ideo~ y otras paslls.
Ilarina • • .
• •••.•••.••..
Habicbuelas. . • • • • • . . • • •
llillrro . • • . • • • . . • . • •••
lloja de lala. . • . • • • • • • . • • •
lligos y pasu. • • . . . • . • • . . .

COMUN.

I.OS DOS AXOS.

PESO Ó MEOIOA.

Aceite comun • •
Aceile de linau.:
Acero.
•
Aguardicnte . • • • • • • . • • • •
Al¡prroba.s . . . . . . . . . . . . . . .
AIKOÒOII • • • • • • • • • • • • • ••
Almeodru •.• ; . • • • . • • • • •
Arroz.
• • ••• . . • • • • .
Azucar.. • • , •• . • . • • • • •
Dacalao • • • • • . . • •• • . . . . .

A!\0

DE

u

378
1,604
48, 4!17

!I~/H8

802

2,883

l,4H

20, I :lli
50,7,; I
26, 132

25,375

!ll,S78 ··
S55
91,151
!118,552

ll,l!IU
177
65,575
259,i76

IJ, OGG

8,•.ní,3G3
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....... ,.........

--- 1144 568
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114~

~o tal.

79U

602
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Ell C.Ul.\. ASiu.

11705

19'1S9

TPr•t ..i ..

.......

A- -----

l!í.~LID,~.

A~OS.

¡ ...

1-:!1 CAIJA .a.Ño.

r-

.......

Teatla4.u. Trlp•laclu

.A.
T...t.~u .

AXO COliON • •

1
Trl p•lul..

····"·

1
T.ath4.u . Trlp•lulu

--- --- ------- ----- --- --- ---5i71)
2319
18U 512
•
2614
•
i780

531"

•

•

•
•

•"

585

9860

2697

- -

l8H

~~

88!"16

2U~
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•
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UNIDA O,
NOMENCLATURA

. ..
. .. . .
....

. .
. .
.
.

Alquitran ••
Anchoas.
Arrot.
C,ubon YC~elal ..
Coreho en panet••
Dincro. . • • •
Grua de aardina .•
lhbichuelu
JJ:~rina . .
Jli¡;OI y pUIII ••
llilo é bilua ..
JMeia ..
LluIrilloa. •

.

Arrobu.

.

.

Id.
ht.
Quintalea.
Jd.
Rs. vn.
Arrobu.

. . . . ..
. . .. . ..
.. .. .. . .. .
. . .
.
. . .
. . .
. . .
·
•.
. . . . .. .. . .
Ohra de barro .. .
. . . . .. .
PiJIU vaeiu ..
Quinc.1lla •. • .
.
SAludo.
. . .. .. .. .
SArdina litlada.
. .. . .
T11r.onea de coreho .• .
. . .
TtJiJos.. • • • • .
.
Tngo.
.
.. .. .. •
Yino. .
. : .

P'Ane~u .

Arro u.
Jd.
Lihr111.
I d.
Número.
Var11s.
Piu~ s.
Quinulu.
Rrsm.tl.
Número.
Lil>r11s.

Lon~a.

~f,der•

P:~pel..

;

Z.1patos. . . • • .
Erecloa nrios (valor) ..

.

TOTAL

~

PJ!SO Ó )11\0IOJ..

-----

P•- otroo dol

•1•..• •••••••

. .. ..

Valor tou! de estoa articulo•.

.

FAnt~ii:J.

Arro as.
Mill11res.

Vuas.
Faneg~ts .

Arrohu.
. DoeeMa de parca.
.
n•. vn .

.

Ra. vn.

N61ftero de baqaeo qae baa eat-•lo 7 oallclo en
e..te pnerto por el eolfterelo e•tran~roro 7 de
...t.aerlc:a en 1- doa ailot~ de 184~ 7 1845, •el'•• Joo dato• oaclale• de la . . . . . . adaaaa •

uu

uo

870
680
1()8
I6,H5

.t,ooo
o

7,959

"

AfiO

Ol

os

uu

221)
HI
4"
31,128
112
2_84,800
306

•

.

DOS AXOS

COM UN.

•

220

."

UI

30

414
6,,771
811
6U,IOd
161

33,8U
501
361,400
60
6U

31,385
. 301
121.600
113
532

a,oas

•

•

111•

34
5,604
19,9U
15,330
710
1,510
61

714
5,712
18,700
15,339
1,770

3S7
t,UI
18,350

14,161

7,231
31

a

t,313
!,098
782
2113
7,019
U,6U
1,!112
t,6t9

ISO
173
41,804

31
57,7U

75
!,029
,,730
J,t73
163
U,Ttll
44 ,280
10,821
1,631
964
tO'
too,5••

t.UI,S$6

1.458,004

3.0U,560

616
!,632
'91
IlO
8 ,709
t$,138
2,5011 .

retao •• lM

u

•

1'85

'·'"

1,36$
636
Ut

7,864

u,u.o
5,414
818
412
102
50,174

1 .UI,!SO

Jlercaderla• ••• han ••lldo por ute pwerto para
el e•traa ..ero ea loo do• aio• de 1866 7 1845,
~~e~rua lo• dato• oOclaln de •• atlwaaa.

..
E~TB...t.D...t..
_;..

Aflol.

,..,.,....

···- -un -nu --'r........

38
39

-- IU~

Total.

71

3351

5695

21~

313

607

·-

-

38
39

S.&.LIDA..

------23U
19\

NOlfENCLATURA.

UI..DJ.D,
PEso
Ó JIEDIOA.

303

- - 17

5695

5!)7

,...

1844

T_l\.... Triroholoo

3.352

.A~os:

Ancho11 ••••••
Coral en rama. • •
Diuero•••••• •
Ta ponta de corcbo.
V11lor total de estos
Arlieuloa . •••••

.
.

ArrobAa.
Libr~a.
Rs. YD.

no

Milhtrrs .

946
14801
128321

Ra.""·

1301313

----.
uu

'

890

•

143995
IUT9U

I

APÈNDIX Document núm. 3
AHMSFG, 1867. Reglament que regia l'escola pública
de nens.
REGLAMENTO para el buen régimen de la Escue/a
pública elemental de niños de S. Feliu de Guíxols.
1. Todos los niños mañana y tarde se presentaran a
la Escue la con la cara y manos limpias, bien peinados,
uñas cortadas, etc. saludando al maestro y demas
concurrenles al enlrar y safir de la clase.
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2. Luego de colocados en sus respectivos puestos, y
a una señal dada se arrodillaran y rezaran una oración en
alta voz.
3. Si durante las horas de la clase se presenlare
alguna Autoridad, Sacerdote, lnspeclor, y en general
cualquiera persona de dislinción, deberan levantarse en
pie hasta que el Maestro les mande sentar. lgualmente
saludaran fuera de la clase.
4. Estara prohibida en la Escuela toda compra,
permuta ó venta de cosas entre los discípulos sin

licencia del Maestro, y no se permitira que los instructores reciban dadivas de ninguna especie de los niños.

DE LOS EMPLEADOS DE LA ESCUELA
1. Ha?r~ siete instructores y otros suplantes, nombrados d1anamente por el Maestro. Estos seran de los
que reu nan mas conocimientos, dóciles y aplicados. U no
de ellos se ra Inspector de orden.
Es oficio del Inspector de orden:
1. Notar las faltas de los niños cuidando del orden y
silencio general de la clase.
. 2._l?ar las señales concernientes para finalizar los
9J9rCICIOS.

3 . Cob~ar pr~mios de los niños segun las líneas que
se les hub1ese 1mpuesto por castigo.
4. A~tes de finalizar los ejercicios, apuntar los niños
que los mstructores hubiesen avisado tres veces.
Es oficio del instructor:
. 1. Corr~ir los errores que hicieron los niños, apuntandolos Sl son de lección de memoria.
2. Mandar apuntar las faltas de insubordinación.
3. ~levar la delantera en todos los movimientos y
evoluciones de la respectiva sección.

DE LOS PREMIOS
1. El di~cípuloque en un ejercicio responda mejorque
el que tuv1ere a su derecha, le ganara el puesto. A estos
se les concedera también un punto.
2. Si entre todos los niños de una sección hubiese
algu~o que respondi~re notablemente mejor que los
demas, ocupara el pnmer lugar. Si por espacio de una
semana lo conserve ganara cinco puntos.
3._ ~I discipulo que conserve el número primero de la
secc1on y por en constanci a y buen comportamiento en
el estud1o se haya a juicio del profesor enterado en lo
concerniente a su grupo, pasara públicamente al inmediato superior. Si ha observado ademas una ejemplar
conducta ganara veinticinco puntos.
4 . Tambien se distribuiran premios a juicio del Ma estro a los niños que hubiesen observado una buena
conducta moral. Los que la observen excelente durante
un dia, de un punto; durante una semana, de cinco
puntos; y hasta de veinticinco puntos, si por espacio de
un mes entero se comportase el niño de un modo
ejemplar.
·
5. El niño que presente cinco billetes de veinticinco
puntos recibira en cambio una carta de satisfacción
dirigida a sus padres, la que debera conservar con el
objeto de poder obtar a otros premios en los examen es.
. 6. Desde el momento en que un niño llegue a obtener
cmco cartas de satisfacción , debe inscribirse su nombre
en el cuadro de honores, donde sólo debera estar en
tanto siga la misma linea de conducta.
. 7 ._Todo niño que en la época de examenes tenga
1~sc nto s u nombre en el cuadro de honor, recibira premio
a propuesta del Maestro, y con aprobación de la Magca.
Junta.
. 8. Lo~ instructores de premios tendra lugar todos los
d1as fest1vos despues de salir de la misa.

3 . Si algun discípulo no sólo fuese un dia desatento

y revoltoso, sinó que estas cualidades fuesen en él
defectos habituales, el Maestro anotara el niño en el
registro de conducta moral, haciendo que no só lo lo sepa
el culpado sinó toda la escuela.
4. Si a pesar de lo dicho no se corrigiere el niño, el
Maestro inscribira su nombre en el tablero negro.
5. Si los discípulos no supiesen las lecciones, podra
el Maestro detener1os despues de las hora de clase, a fin
de que estudien lo que debieran haber aprendido. El
mismo castigo podra imponerse a los niños que voluntariamente viniesen tarde a la clase.
6. Cuando los discípulos inscritos en el tablero negro
no se corrigieren, podra el Maest ro hacerlos comparecer
antela escuela y reprenderlos severamente, participandoles al mismo tiempo que va a dar parte a sus padres
y que, si a pesar de esto no se corrigieren, se vera en la
dura necesidad, aunque con mucho sentimiento, de
hacerlo tambien a la Magca. Junta local para espulsarlos
de la escuela.
7. Podra tambien el Maestro, cuando el niño falte
descaradamente a un instructor, cuando incomode con
golpes a alguno de los niños que tiene a su lado; se
ocupe en cambios de objetos extraídos de su casa ó en
algunas otras cosas reprensibles, forme el Maestro un
consejo de disciplina compuesto de instructores y presidirlo por el de mas capacidad y de mejor conducta,
dandoles facultades para proponer al Maestro uno de los
castigos comprendidos en este Reglamento, reservandose el Maestro la facultad de modificar el juicio de
aquellos, si lo cree conveniente; pero manifestando las
razones que tiene para obrar así.
8. Ademas de todo lo dicho podra el Maestro privar a
los niños castigados de los puntos buenos que tuvieren,
habida consideración a la falta cometida.
9. Si el instructor de una sección pase inutilmente el
tiempo destinado a la enseñanza; consiente cambios de
objetos en su sección y recibe dadivas de los ot ros niños
sera reprendido delante de los niños de la sección.
Si el instructor se propasase a castigar corporalmente a algun niño, se le reprendera ante toda la escuela ó
se borrara su nombre del cuadro de honor, si en él
estuviese inscrito, ó se suspenderan sus funciones
algunos dias sinó contase con aquel mérito.
Cuando el instructor insista en su conducta, impropia
del cargo que se le ha confiado, sera destituido.
El presente Reglamento sera leído todos los sabados
por la tarde.
San Feliu de Guíxols, 8 Agosto de 1867.
El Profesor
Abdon Mallol
San Feliu de Guíxols, 12 Agosto 1867.- Aprobado
este reglamento por la Junta de primera enseñanza en
sesión de hoy.- Vo. Bo. El Alcalde.- Joaquín Macià.- El
Srio. Joaquín Roca."

DE LOS CASTIGOS
.

1: Cuando un niño sea apuntado tres veces por

~~qUteto, ser~ ~astigado con cinco líneas qt,Je copiara del
hbro cu~a pagma le designe el Maestro o Inspector de
orden, o en su detecto aprendera de memoria una
lección de igual número de líneas. Cada apuntación
a_demas de las tres, s era castigada con dos líneas. Cinco
lmeas podran redimirse por un premio de un punto.
2 . Cuando un niño sea presentado al Maestro por
~ab_er ~altado a los instructores, sera reprendido privada
o pubhcamente , según la gravedad de la falta.
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