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1.- POBLACIÓ

90

1.1.- LES XIFRES ABSOLUTES:
Anys
Habitants
1910
11 .327
1920
10.013
1930 (4.963 dones+4.119 homes)
9.082
1936
9.147
1940
7.583
1950
8.306
La crisi de la indústria del suro, agreujada durant la
Primera Guerra europea, era causa de la davallada demogràfica de Sant Feliu, que en perdé l'hegemonia al
Baix Empordà el 1940 en ésser superada per la població .de Palafrugell.
Es evident que la Guerra Civil incidí intensament, en
sentit negatiu, en la demografia guixolenca.
De 1910 a 1940 Sant Feliu havia perdut 3.744 habitants.
De 1936 a 1940, en perdia 1.564 (17,09%).
(En el marc general de tot el país, la població catalana es diferencia en tres grans etapes:
1911-30 Creixement demogràfic sostingut, malgrat el
davallament continuat de la natalitat.
1931-50 El creixement és feble perla guerra, l'exili, etc.
1951-75 Gran creixement)'.
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Fig 1. FONT: Y. Barbaza, El paisatge humà de la Costa Brava.

A pesar d'això, val a dir que a partir del 191 O la comarca del Baix Empordà, en conjunt, inicià una davallada demogràfica important, ta l com ha estudiat J.
lglésies2•
' CABRÉ A., PUJADES 1., «La població». Història econòmica de la
Catalunya contemporània. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1989.
JGLÉSJES, J., «Demografia històrica del Baix Empordà». XX Assemblea intercomarcal d'estudiosos. Publicacions del Museu Municipal,
Sant Feliu de Guíxols, 1977.
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1.2.- NATALITAT, MORTALITAT I NUPCIALITAT:
Nat.
Anys
Mort.
Nupc.
195
1914
194
68
184
1915
196
48
171
1916
216
51
1917
193
145
46
1918
2973
107
62
127
1919
218
94
1920
201
190
95
1921
158
185
59
124
166
1922
62
128
194
1923
67
134
1924
206
93
152
1925
179
79
87
138
1926
168
145
1927
86
195
151
1928
63
162
1929
173
11 2
80
1930
178
144
67
181
122
1931
58
147
129
1932
68
1933
117
141
41
68
149
59
1934
149
109
71
1935
1936
68
154
109
77
152
1937
45
24, fins l'abril
276
1938
31
1939
23
204
51
106
137
63
1940
1941
64
109
50
50
1942
75
116
1943
90
95
56
1944
91
109
51
La tuberculosi, la grip i el tifus eren les malalties que
més incidien en la mortalitat prematura (Apèndix I, A).
Les xifres extretes dels llibres parroq uials i del registre civi l -ací anotades- ens donen una disminució del
moviment vegetatiu de la població guixolenca. El nombre de defuncions sobrepassava el de naixements. La
davallada de la natalitat era un fet:
Anys 1877
1897
1910
1920 1930
1950
%
31,1
28
22
14,8
15,4
12,6
D'altra banda, la crisi econòmica afavorí l'emigració
a les grans ciutats, a Barcelona per exemple; i a l'estranger, sobretot a Amèrica del Sud (Apèndix I, B).

1.3.- ESTRUCTURA PROFESSIONAL
Mentre el percentatge de la població activa augmentava successivament, sobretot en les activitats secundàries i terciàries, la dedicació als treballs de la mar i de
l'agricultura disminuïen4 :
Anys
Mar
Agricultura
Indiferenciades
Secundàries
Terciàries
% pob. activa

1861
12,3
29,1
45,2
13,2
35

1878
8,5
18,3
6
54,4
11 ,9
32

1924
7,5
8,1
10,2
50, 1
23,9
37,6

1955
2,7
4,3
13,4
50,4
29
41

1.4.- ORIGEN I LLENGUA DE LA POBLACIÓ
SEGONS EL PADRÓ DE 1924
Segons aquest padró el1 924 del total de 9.529 h.:
5.230 h havien nascut a Sant Feliu.
3.156 h havien nascut a la província de Girona.
484 h havien nascut a Catalunya.
659 h havien nascut fora de Catalunya.
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Fig 2. Resum del padró de 1924.

Per tant el 93,08% eren nascuts a Catalunya i un
6,91 %, fora de Catalunya. D'aquests darrers, un petit
percentatge n'havia nascut dins l'àmbit dels Països
Catalans.
Davant d'aquestes xifres ten im que la majoria dels
habitants de Sant Feliu, el 1924, havia nascut com a
mínim dins l'àmbit dels Països Catalans, en un total del
94,32%
I la majoria dels habitants nascuts a fora portaven
més d'un any de residència ací. Això fa suposar que
aquest percentatge d'immigrats (69,63%) entenia ja el
català.
La conclusió, pel que fa a la llengua, és que el català
era la llengua de parla com una de tots els guixolencs,
mentre que el castellà no l'entenia pas tothom. Tot i que
aquesta última era la utlitzada pels estaments oficials i
burocràtics.
Amb la instauració de la República la llengua catalana s'introduirà en aquells sectors5 .

2.- EL TREBALL
2.1.- SECTOR PRIMARI
Durant aquest període l'agricultura donava feina a
més d'un centenar i mig de treballadors guixolencs:
Anys
1914
165 obrers
1920
180
1924 175
1925
140
En aquest apartat es podrien incloure, entre les diverses feines del camp, la d'obtenir carbó vegetal, les
carboneres. Una producció essencial en aquesta època de guerres i, doncs, d'escassetat d'energia.
El conreu més estès i productiu de l'agricultura local
era la vinya i la patata. Malgrat tot, la població era deficitària en tots els productes del camp i, doncs, havia
d'importar la majoria dels aliments.
També disposava d'un míni m de ramaderia, mentre
que el consum era molt superior:
Anys
1930
1944
caval ls
61
30
mules
38
48
vaques
174
96
xais
93
150
cabres
312
219
porcs
450
100
Segons dades de després de la guerra (1944), Sant
Feliu en relació a la Vall d'Aro disposava, en hectàrees,
de:
3
La causa de l'alta mortalitat d'aquest any fou la grip.
• BARBAZA, Y., El paisatge humà de la Costa Brava. Barcelona,
edic.62, 1988.
5 CROS,EUGÈNIA. Treball inèdit.

POBLE superfície bosc conreu de conreu de erms
total
secà
de regadiu
SFG
1.568,05
927
384,50
21,20 165'70
Sta. C. 6.951,60 5.733,4 736,79
64,81 379,55
Castell 1.788,54 910,77 625,29
25,72
93,58
Les guerres (la Primera Europea, i la Guerra Civil/
Segona Europea després) revaloritzaren els productes
del camp (el conreu de cereals i llegums) en detriment
dels boscos i, per tant, de l'àrea de l'alzina surera. A
més a més, durant aquest període de guerres es talà
molta superfície de sureda per a fer-hi carbó vegetal,
molt més ben pagat aleshores.
Entre 191 O i 1925 les tècniques de la pesca evolucionaren suficientment com per a modificar el nombre de
pescadors. Varià bàsicament el tipus de xarxes, el sistema d'il.luminació i la substitució de la vela pel motor.
Tant en la pesca nocturna -de teranyi na- com en la
d'arrossegament, amb la motorització i millora de les
embarcacions, aquestes podien allunyar-se més de la
costa i aconseguir captures més importants.
La pesca, com l'agricultura, suavitzà les conseqüències socials de les successives crisis ocupacionals de
la mà d'obra a la indústria surera.
Pel que fa a la riquesa pesquera la població ganxona
s'autoproveïa de peix i marisc (Apèndix 11).
Segons dades de la mateixa font pel que fa a l'any
de 1943, les embarcacions de pesca afiliades al Pòsit
eren de 48 «a motor d'explosió•• , i 25 a rem. Disset es
dedicaven a la pesca de cèrcol amb llums (teranyines) ,
i una a la d'arrossegament. Les altres quaranta es dedicaven als sardinals, trasmall, nanses i fitora.
Durant la temporada de pesca de les teranyines (normalment de març a novembre) hi treballaven uns 225
pescadors; i la resta de l'any (tres mesos) normalment
sortien a pescar, tan sols, uns 60 tripulants.

2.2.- SECTOR SECUNDARI
El sector de la construcció ocupava 60 paletes i 75
manobres el 1914; i 55 paletes i 75 manobres el 1918.
Els mestres d'obres o patrons eren 13 el 1914 i 1O, el
1925-26.
És important recordar que el turisme dels anys vint i
trenta -poc estudiat encara- donà feina a obrers en
l'atur. La urbanització de Sant Elm (xalets, balneari de
Can Rius i el projecte del passeig marítim), així com la
construcció d'alguns trams de la carretera de Tossa,
animà el sector.
Un altre sector tradicional de la indústria guixolenca
que es desvetllà, enmig de l'ambient generalitzat de

crisi del sector secundari, va ser el naval. La guerra
revifà la demanda de construcció d'embarcacions. Les
drassanes Mayol (el permís d'instal.lació és del1917) ,
en són un bon exemple. De 37 treballadors del 1918,
es passà a 65 el 1919.
Llevat dels petits tallers de confecció de gorres (can
Puget) , de bosses de paper (la Balsera) i de les
destil.leries de can Bonet, la resta (els teixits i la maquinària de Sant Feliu) depenia absolutament de la indústria surera.
Tres fàbriques es dedicaven a la confecció del canemàs, tela senzilla per a embalar els taps. Donaven feina a un centenar de dones guixolenques (86 dones i 4
homes) el1918.
Segons la matrícula de 1925/26:
En Rufí Romà (c/Jofre) tenia 9 telers mecànics.
L'Estrada i Girbau (c/Eres) en tenia 39.
Salvador Dalmau (c/Provença) en tenia 21.
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Quant a tallers mecànics, els germans Castelló (e/
Sant Isidre) -comptaven amb 60 obrers (ajustadors, torners, forjadors, modelistes i aprenents)- construïen màquines més complexes per a l'elaboració de taps de
suro.

Fig 3. Llibreta de senyes del pescador Josep Soler (Conet).

5

I S J J) RO l'E i{:\ AL

=

SUMPTUOS EDIFICI DELS " BANYS SANT TELM"

CO~"STRl·CrOR

SA\ 1- 1-: L it: UI· ( ;t "IXOI.:O, lllS,.• Ilou

=

Maquina de Cuadrar y Cortar

C... nu.........,,...,.~

....

,..,.'" u.MHo • lo• ~-~·.,. ><

l o.,..., ••• ' "'"' 1t •H-f-"o- •t'lo ~·· ~ - ,.., ',._.,._,._.,.,...,loo•.-,...._.__ . ... _.... ·_..."' ........... .,.
._,
.~

.......

f .. , ,.._ .... ~.-.... ,.,....... ' ""'"

l ........ - , . ,• ..-._ .......... _,...,. . .ftJI_. . . - -

_ .,

____

...

........,_....

~

~~~~~~~
'o
També el taller de ca l'Isidre Pernal (c/Maragall), ultra els molins de vent, feia màquines del suro més senzilles.
Durant aquest període la indústria suro-tapera experimentà una intensa transformació. Màquines de tota
mena més complexes mogudes per energia elèctrica la de llescar, la barrina, la d'esmeril, la d'escapçar,etc.anul.laren el treball artesanal, el tap fet a mà a petits
locals. Una maquinària que, a més, exigia la disponibilitat d'un capital més gran i d'haver d'invertir en infrastructura (grans construccions, naus).
D'altra banda, els avenços tècnics s'aplicaren a la
indústria. El 1913 la fàbrica Planellas i Carreró començà a produir aglomerat; i el 1916 discs de suro aglomerat. Mentre que un any després es trobà el sistema d'alimentar els forns d'aglomerat amb la pols del suro procedents de les màquines d'esmeril.
Els efectes socials d'aquests reajustaments varen
ser considerables: petits fabricants que eren absorbits
per fàbriques més grans i esdevingueren assalariats, i
el que és molt important s'introduí massivament una
mà d'obra més barata: el treball de la dona.
Es crearen noves cases comercials i es transformaren algunes d'antigues. Per exemple:
Joan Sanjaume
1920
La Casa Alemana S .A.
1920
La Suberina S.A.
1920
Josep Serra Vicens
1921
Estrada i Carreró
1926
J. Vilossa (abans Rabassa i Vilossa)
1926
La Corchera Catalana, S.A.
1928
L. Planellas Caseras (abans Planella i Carreró) 1931
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El 1913 hi havia a Sant Feliu 90 fàbriques amb un
total de 2.700 treballadors. El nombre de treballadors
varià sensiblement en relació a la crisi del sector. El
1918 disminuí fortament, i començà a recuperar-se a
mitjans del segon decenni, sobretot entre 1926-29. La
incidència de la Primera Guerra Mundial fou negativament molt forta, tal com veurem a l'apartat 4.
El 1931 començarà un altre desequilibri de la citada
indústria que arribà fins al final del període que estudiem (Apèndix 111 , A).

2.3.· SECTOR TERCIARI
Hi hagué un cert retard en el descobriment de la
Costa Brava per part dels barcelonins, sobretot a causa de les males comunicacions; tot i que des del 1912
ja funcionava un servei regular d'autobusos PalafrugellCaldes, que continuà Ribot, Font iArtigas (societat anònima el 1923, SARFA), a més del tren de Sant Feliu.
Tanmateix, els anys vint Sant Feliu ja compta amb
un nucli estable d'estiuejants. El 1922 s'inauguren els
Banys Sant Elm, un dels establiments millor equipats
del país. I el mateix propietari, Pere Rius i Calvet, entre
1915 i 1930 construeix una quinzena de torres seguint
un projectat passeig marítim.
L'escriptor J. Langdon-Davis donarà a conèixer Sant
Feliu als anglesos. I el1928 s'organitzaren els «Viatges
Blaus», magn ífica iniciativa del guixolenc Santiago
Marill per a fer descobrir els encants de la Costa Brava,
centrada a Sant Feliu i S'Agaró.
L'oferta hotelera de Sant Feliu es concretava en tres
establiments de nom: l'Hotel Murlà, l'Hotel Marina
(191O) i el tradicional i antíquissím de les Noies. Tres
pensions: El Sabre, Sant Elm i la de J. Vila.
En total, en temps de la República la ciutat comptava
amb unes 167 cambres.
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3.- EL TRANSPORT
El transport bàsic de viatgers i de mercaderies per
mitjà del ferrocarril , dels vapors i velers es completava,
el1912, amb els carruatges de Josepa Bagué, viuda de
Sabertí (c/S. Llorenç) que feia el trajecte per a viatgers
de Sant Feliu a Palafrugell . Mentre que Narcís Ribot (e/
S. Joan) cobria el de Sant Feliu-Caldes de Malavella.
Pel que fa a les mercaderies, Mariano Prats (c/Surís)
s'encarregava de fer-ne el transport de Sant FeliuGirona, i Pere Dispés (c/Jofre) de Sant Feliu a Caldes.
D'altra banda el veler goleta Comercio de l'Iria i Cia.
ho feia per mar directament amb Barcelona; i, per carretera, la Pepeta Vidal.
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que
fretura-de recórrer la. nostra terra i de descobrir-li sos encisos naturals - q ue per sort i
orgull nostre no són pocs ni de poca importància - , mercès a la puixança que els mitjan& dc transpo rt han assolit,
pot efectuar les més belles excursions amb u n màxim de
rapidesa i de se~uretat .
A cada estació de ferrocarril, a cada poblet, per insignificant que sigui, hom ha de tro bar el corresponent veh icle que li permeti continuar. el seu viatge, oferint-li en·
sems les combinacions que un temps endarrera podien
semblar més inversemblants.
S'han mun tat grans empreses d'a utòmni bus que presten serveis més importants, fins i tot, que moltes companyies de ferrocarrils.
Una d'aquestes empreses- potser de les més importants de Catalunya- és la que des del centre de la comarca
de La Selva, partint de l'estació de Caldes de Malavella, del
ferrocarril M. S. A., ens tra nsporta fins al cor de l'Empordà
Alt, a la bonica ciutat de F igueres, a través dels bells paratges empordanesos i a tota vora del Mediterrà.
Vegi's sinó els punts que comprèn aquest important
recorregu t :
LJallostera: Important centre fabril d e la seva comarca.
Sani Fella de 6DIIIOb: Una de les més importants i
belles ciutats marítimes, la dels encontorns costenys meravellosos, centre industrial su rer de primer ordre i lloc
d'estiueig cada any més renomenat ; l'esplènd id passeig
i els jardins vo ra el mar, fan ressaltar la beutat de la ciutat,
que compta, demés de bons hoteb i casi nos, amb l' importan t establiment de banys de St. Telm, recó de totes les
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Calia, però, comunicar els dos mitjans de transport
més importants de Sant Feliu. Per això Ja Companyia
del tren sol.licità Ja concessió d'un ramal de via que,
passant pel carrer Gravina, unís l'estació amb el port.
Això es demanà el 1915, i el 1920 ja s'havia bastit el
magatzem al port. Tanmateix, fins al1923 no començaren les obres del necessari ramal, que s'inaugurà un
any després.
Fins al segon decenni de segle no es generalitzà l'ús
de l'automòbil i de l'autocar.
La companyia de Narcís Ribot amb Font i Artigas
(d'on sorgí Ja SARFA, el 1923) fou la primera a motoritzar el servei regular, amb autobusos, per a passatgers
entre Palafrugell i Caldes amb parada a Sant Feliu.
El nombre de vehicles inscrits a la població era el
següent:
Anys
1924
Automòbils privats
23
4
Camions automòbils
4
Motocicletes
Bicicletes
112

1925
25
5

4
11 4

1926 1927 1930
46
63
32
10
26
6
5
8
?
111 108
?

El1925 hi havia 350 carros, carretes i tartanes registrades.
Mentre que el 1930 hi havia 161 carros de dues rodes i 18 carruatges lents (hipomóviles.ry de viatgers.
Després de Ja Guerra Civil, els vehicles matriculats
eren aquests:
Anys
1939 1940 1941 1942 1943 1944
automòbil turisme 24
16
27
32
36
37
10
2
5
4
4
5
taxis
camions
15
18
21
23
21
21
motocicletes
2
4
12
14
13
9
294 306 315 342
bicicletes
253 280
carruatges
165 165 167 182
(tracció animal} 150 162
A finals dels anys vint, la competència del transport
per carretera -junt a la crisi econòmica dels anys trentainfluïren molt negativament el normal desenvolupament
del ferrocarril guixolenc.

4.- LA DEPRESSIÓ ECONÒMICA
4. 1 CAUSES
L'esclat de la Primera Guerra Mundial va representar
un agreujament molt acusat de la crisi econòmica de Ja
indústria suro-tapera, iniciada ja anteriorment. El sector
es trobava en un moment de readaptació -com hem
dit-, alhora que s'enfortia la competència estrangera
(EEUU i Portugal) i continuava el tradicional conflicte
entre productors i industrials. La qualitat de la primera
matèria -el suro- es veié rebaixada per la manca dels
repoblaments adequats i per la tala d'alzines per a combustible i fusta, en comportar això últim un millor negoci
per als propietaris.
Amb la guerra, el tancament del mercat exterior (sobretot l'alemany) -base d'aquesta indústria- comportà
la pèrdua d'una moneda forta i estable i, doncs, de la
possibilitat de reinvertir en la seva mecanització. A més
es va haver de buscar mercats alternatius i d'afinar la
competitivitat amb la producció d'altres països.
El període més agut d'aquesta profunda depressió anà
de 1914 a 1923. Un cop acabada la guerra Uuliol de
1919} -acabament que els guixolencs celebraren- això
no es traduí en una solució del conflicte econòmic, i la
crisi de la indústria surera continuà uns anys més.
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1913
1914
1915
1916
1917
1918
191 9
1920
1921
1922
1923

INDEX D'EXPORTACIÓ DEL SURO
Planxa Quadrilla Taps Serradura i Obrats d'alEncenalls tres maneres
100
100
100
100
100
86
72
91
118
184
28
70
90
92
159
68
80
57
128
196
106
59
54
108
707
48
58
47
84
671
47
145
77
111
1147
93
156
85
150
1603
104
63
51
78
1991
97
71
34
75
27
91
169
39
74
54
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A nivell de Sant Feliu aquest mal moment del sector
industrial es veié acompanyat de la crisi financera, amb
la suspensió de pagaments del Banc de Barcelona
(1921 ), la fallida del Banco del Ampurdan (1922) i del
Romaguera (1922}. Per a poder sostenir el crèdit s'hagué de fundar ací la societat Crédito y Docks de San
Feliu de Guixo/s (1921 }. [Apèndix 111, B].

4.2.- CONSEQÜÈNC IES SOCIALS
Com també passa avui, la conseqüència immediata
de la crisi va ser la reducció del nivell d'ocupació i l'atur.
El 1915 a Sant Feliu ja hi havia oficialment 773 obrers
sense ocupació. El que vol dir que, de fet, el nombre de
treballadors sense feina podia ser més gran.
Al llarg de la guerra la situació empitjorà, en minvar
l'exportació del suro manufacturat: el1921 es va exportar un 60% menys que el 1913. De tal forma que el
1921, segons Medir, hi havia 458 obrers que treballaven tota la setmana, 459 només podien treballar-ne
mitja i 1.312 estaven completament a l'aturs.
Amb l'atur vingué ensems la inflació i el deteriorament general del nivell de vida de la classe obrera.
Ja hem dit abans que la guerra europea revaloritzà
els productes bàsics del camp (el blat sobretot, els llegums i la carn). De seguida féu acte de presència, per
una banda, l'especulació sobre aquests aliments, l'acaparació i, per tant, la seva escassetat, en trencar-se els
ci rcuits normals de transport, de comercialització i de
proveïment.
En resum , doncs, podem dir en general que mentre
uns pocs s'enriquien amb l'especulació d'aliments, a Ja
majoria de la població els era molt difícil d'adquirir-los
en disparar-se'n els preus exageradament. Vegeu-ne
la gràfica a la pàgina següent.
El gran augment que experimentà la farina, article
imprescindible al mercat lliure per a l'exportació a
Europa, obligà les autoritats a intervernir-lo. Hom creà
un comissariat de proveïments que exigí als municipis
de repartir la farina intervinguda proporcionalment a les
declaracions jurades que presentaven els flaquers i les
cooperatives. En aquest sentit, a Sant Feliu es produïren diferents escàndols que tingueren com a protagonistes la cooperativa La Unión i el propi Ajuntament,

• La informació que ens dóna R.Medir contradiu les dades que el municipi envià al Delegat Regional d' Estadística de l'Institut de Reformes
Socials referides al1920. Segons l'Ajuntament, aquell any la industria
del metall tenia 76 obrers que cobraven un jornal de 8 pta., la industria
del cànem, 76, amb un jornal de 3'50; i, finalment la indústria del suro
tenia 2. 111 obrers que cobraven entre 3'50 i 5,50 pta. Tots treballaven
només vuit hores, sis dies a la setamna i en cap de les nostres indústries no hi havia treballadors a l'atur.
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governat pels republicans federals, que foren acusats
de fer-ne les reparticions d'acord amb els seus interessos polítics, segons la crítica de l'oposició.
D'altra banda, els salaris dels obrers de la fndústria
surera no pujaven en la mateixa proporció -n i molt
menys- que ho feien els preus. És a dir que juntament
amb l'atur i la inflació, el poder adquisitiu dels jornals
dels treballadors -que tenien la sort de treballar- disminuïa considerablement.
SALARI REAL DEL SURO-TAPER
Anys
1914
1920
1925
lndex de preus
100
199
163
ld. salari nominal
100
124
174
ld. salari real
100
62,3
106,7
(Font: Surós J.,••La CNT al Baix Empordà•• , o.c.)
L'emigració de famílies senceres a les grans ciutats i
a l'estranger, i la gana material varen ser també altres
conseqüències de la crisi.
El 1915 es creà una Cuina Econòmica, a càrrec
municipal i per subscripció de persones i entitats que hi
aportaven diners o queviures, que va atendre la demanda de 125.554 racions de menjar el1916, i de 43.063 el
19 18. L'Ajuntament, aquell any, hi destinà en el seu
pressupost una partida de 40.000 PTA.
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D'altra banda, les institucions oferiren treball comunitari (carretera de Tossa) per a ocupar els treballadors
a l'atur.
Aquesta situació de penúria va ser un element important, entre altres causes, de l'enfortiment del moviment obrer -ja existent a Sant Feliu- i, doncs, de l'augment de la conflictivitat social.
El 1918 la Federación Local de Sindicatos Obreros CNT- aplegà totes les organitzacions d'oficis i indústries, que comptà amb 3.200 afiliats el1919. El setmanari
Acción Social Obrera, n'era el seu portaveu (Apèndix
IV, A).
Les vagues se succeïren, sobretot entre 1917 i 1920.
En aquelles circumstàncies, la lluita obrera no va ser
estèril. S'aconseguiren millores econòmiques i socials.
En aquest apartat de les conseqüències de la crisi
econòmica de la guerra europea, i generalment sempre, cal subratllar el pes que les dones hagueren de
sostenir. Treballaven en pitjors condicions laborals que
no pas les de l'home, cobrant per la mateixa feina la
meitat de sou. La dona obrera guixolenca, a més del
treball, havia de fer la feina de casa i dels fills, administrar escrupolosament l'estalvi i comportar la lluita o l'atur
de l'home. També ella, doncs, creà les seves societats
d'ajuda mútua (Apèndix IV, B i C).
Les cooperatives de consum obreres: La Guixolense
(1898-1939), La Unión (1899-1 923?) i la de l'Ateneu
Social (1908-1 939)1 i les Caixes d'Estalvis (La de l'Ateneu [1907] i la Municipal [1911 ]) foren altres societats
d'iniciativa local que ajudaren els treballadors a sobreviure.
Quan l'Estat no preveia en els seus pressupostos
generals la seguretat social de tots els ciutadans, el mutualisme dels treballadors havia de cobrir-los en cas de
malaltia, i preveure llur jubilació i vellesa.
A partir de 1923 es començà a remuntar la crisi i,
entre 1926 i 1929, els negocis de la indústria surera
milloraren notablement.
Redreçament industrial que varià negativament després de 1930 amb una altra depressió -que la Guerra
Civil, amb una economia de guerra, agreujarà-, i que
prosseguí durant els primers anys del franquisme.

5.3.-ALIMENTACIÓ, PREUS DELS QUEVIURES I ALTRES DESPESES
Segons un estudi de l'època (1919), l'alimentació -en
general- consistia en:
Matí: cafè amb llet, vianda del dia anterior, sopes, etc.
Migdia: escudella i carn d'olla i, generalment, postres.
Berenar: pa amb oli, pesca salada i tomates.
Vespres: carn i verdu ra, o granes.
Festes extraordinàries: s'hi afegia un plat de carn o de
peix.
Preus dels queviures
Producte
1914
1915 1918
1920
Pa (1 quilo)
0,40
0,50 0,60
1 PTA
Farina (1 1,5 quilo) 5,50
6,90
12"
Vedella (1 quilo)
3 -2,25 4,50
4,50
'
Bacallà (1 " )
1,50
1,90
3
1,Patates arrova
Kg 0,16 2,50(a) 0,50 Kg
Llet (1 litre)
0,45
0,50 0,60
0,80
Oli (1 litre)
1,40
1,40 2,20
2,70
Sucre (1 quilo)
1,37
2,50
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Mossèn Sants Boada, fundador de l'Ate neu , creà el 1923 una cooperativa de p roducció de capses de su ro aglome rat (Suber C. de P.) per a
donar feina a ls socis de la coope rativa e n atur.
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Vi (1 litre)
0,40
0,60 0,50
0,80
Carbó (11 ,5 Kg)
1,20
3,25
1,40
1 ,80 2,40
Ous (Dotzena)
5,Carn de moltó (Kg) 3,4,50
Carn de porc
2,4,50
(La cansalada i el llard anaven al mateix preu).
Mongetes (Kg)
0,50
0,75
Peix (Kg)
0,40
2,80
S'utilitzava l'electricitat, el gas i el carbó vegetal -el
preu del qual es doblà durant la guerra- com a llum,
calefacció i força motriu.
El preu calculat per a tres llums era , el1919, de 3,80
PTA al mes. I pel comptador del gas s'havia de pagar
prèviament 0,1O de pesseta.
L'aigua es pagava a 2,50 al mes. Hi havia, però, molts
pous d'aigua potable particulars.
El cost del lloguer d'una casa estava, en temps de la
Primera Guerra Mundial, entre 150 i 170 PTA l'any. Amb
el benentès que es van deixar de pagar-los durant
aquest periode bèl.lic.
El1917, "es considerava que la despesa mínima en
manuntenció d'una família de quatre persones era de
2,85 pessetes diàries. Si el cap de família guanyava un
màxim de 3,75 pessetes i tenia la sort de poder treballar quatre dies la setmana encara li faltaven 4,95 pessetes setmanals per poder satisfer les necessitats només d'alimentació» 8 .
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Fig 16. Dibuix de la riera del Monesti r abans de cobrir-la, de Nèstor
Sanchiz.

5.- LA CIUTAT
5.1 .- SITUACIÓ
El 1931 la ciutat comptava amb 2.562 habitatges i
426 edificis destinats a altres usos. De les primeres,
661 eren d'un sol pis; 1.513, de dos; 601, de tres; 51,
de quatre, i només 3 eren de cinc pisos.
A Sant Feliu mai no va existir una colònia d'obrers,
com en altres indrets (Palamós). És a dir, que no s'hi
construïren habitatges exclussivament per a tapers, o
cases barates o protegides pels empresaris. Sinó que
tots els habitatges eren particulars i, en general -com
acabem de dir- Ja majoria eren formats per uns baixos i
un alt. La distribució dels quals era: menjador, cuina,
rebost i eixida a baix; i els dormitoris, a dalt.
En general, les condicions higièniques de la majoria
d'habitatges de Sant Feliu les podríem qualificar de regulars, de no excessivament bones. A començaments
del període que estudiem, hi mancava una xarxa general de clavegueram. Per la qual cosa, a les cases, hi
havia pous negres o secs -pous Mouras- i comunes
amb uns dipòsits que periòdicament s'havien de buidar.
Fig 17. Font de la placeta de Sant Joan. Dibuix de J . Bordàs.
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Una part de les aigües residuals anava, per clavegueres, a les rieres que desguassaven a la platja. Una
altra part anava directament al carrer on es recollien en
uns dipòsits fets a les cunetes; i la resta, als pous negres.
La humitat del subsòl es pot dir que era alta, i que
perjudicava la salut dels habitants.
L'amplada de les vies públiques anava dels cinc als
dotze metres. I els carrers amb pendent eren pavimentats amb pedra ordinària, mentre que el terra ferm dels
altres era format per grava i sorra.

c:o.mu.rio • IPftO .IOtf'U tl •lsao.

Fig 15. El mercat cobert, de l'arquitecte J. Bordàs.

10

8

SURÓS,J. o.c. p. 171

Els veïns tenien cura de la neteja dels seus carrers,
mentre que la brigada municipal tan sols netejava el
passeig i la plaça.
La població es nodria d'aigua potable que procedia
de diferents fonts o mines, ja explotades el segle passat per companyies anònimes: Les Comes (Lioveras i
Cia.), La Rovellada (Robert i Cia.), Mina del Norte (Pere
Màrtir Estrada i Cia.), Arbre del Rei (Pla i Bernat i Cia.),
La Paz (Oiiveras) , Quatre Arbres (Palahí).
L'aigua, canalitzada per canonades de ferro, arribava a uns repartidors alts (Placeta de Sant Joan i al Puig,
per exemple) des d'on es distribuïen les plomes contractades pels particulars.
L'empresa Aguas Potables de San Feliu de Guíxols,
S.A. es constituí el 23 de juliol de 1922, amb la fusió de
la de I'Oiiveras amb la de Pere Coll i Rigau.
El 1937 es municipalitzà el servei d'aigües.
Hi havia un safareig públic, i el mercat del peix -abans
de 1930- tenia lloc a l'aire lliure, al carrer dels Arbres
(rambla Vidal).
També eren deficients les intal.lacions de l'escola pública, adossades per la part del Passeig, a l'edifici de
l'Ajuntament, que els bombardeigs del 1938 varen
destruir.
Fig 18. Projecte d'un colomar situat als jardins municipals (1935) de J .
Bordàs.

5.2.- MILLORES URBANES
I

Fig 19. Plànol de la casa de la Campana (1911 ), a la Rambla del
Portalet.

Fig 20. Plànol de l'edifici de la Caixa de Rafael Masó.

D'acord amb l'anterior apartat, aquí ens limitarem a
ressenyar només les millores urbanes -obres públiquesque considerem essencials, seguint un ordre només
cronològic: el mercat cobert (1929-1930), el cobriment
de la riera del Monestir (1932-1934) i l'edifici dels Estudis Nous (1937).
A l'arquitecte municipal Joan Bordàs, li fou encarregat el projecte definitiu del mercat cobert que, finalment,
s'ubicà a la Plaça-carrer Clavé-carrer de Sant Joan.
L'estructura general de la coberta és metàl.lica, amb
pilans de ferro laminat en forma de creu. Hi tenien cabuda unes setanta parades per a la venda de peix, carn
i aviram.
Una altra obra pública de molta importància no solament per a la salut pública de la població sinó també
per a l'embelliment de la ciutat va ser el cobriment de la
riera del Monestir, sovint bruta i emplaçada en un lloc
ben cèntric de la ciutat.
Entre 1929 i 1930 l'enginyer Jaume Lladó en confeccionà i presentà el projecte a l'Ajuntament. Però fins
al 1932 el govern local, aleshores republicà, no acordà
la subhasta de les obres. L'esmentat enginyer i l'arquitecte municipal Joan Bordàs portaren la direcció tècnica del cobriment de la riera, que finalitzà a les darreries
del1934.
Un altre edifici digne de ser destacat aquí va ser la
construcció dels Estudis Nous (1937) a l'horta d'en
Bernich.
Altres innovacions urbanes es dugueren a terme, sobretot entre finals de la Dictadura del Primo de Rivera i
durant la Segona República, com per exemple:
L'extensió de la xarxa general del clavegueram
(1926- 1928).
Millores en la instal.lació i subministrament d'enllumenat públic i de força.
Regularització de les voreres; alineacions de carrers;
urbanizació de la plaça del Monestir i dels jardins municipals (monument a Juli Garreta).
La font de Sant Joan, inaugurada el 28 de juny de
1932.
Quiosc, fanals, bancs, indicadors,etc. En fi, tota una
transformació progressiva que es veié interrompuda i
destrossada per la Guerra Civil i els bombardeigs.
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Després de la guerra s'hagué de tornar a començar
lentament la urbanització de la ciutat.
En aquest capítol cal subratllar la tasca professional,
pública i privada, de l'arquitecte municipal Joan Bordàs
i Salellas (Figueres 1888- Barcelona 1961), d'abans i
després de la nostra guerra. Quant a obres arquitectòniques privades hem de fer esment de la torre de can
Rius i de l'edifici del Casino dels Senyors al Passeig del
Mar.
L'obra de jardineria dels Arxer, per exemple, va ser
un excel.lent complement de l'arquitectònica9 .
Altres edificis guixolencs descatables de l'època són:
la casa de la Campana (1911) de l'arquitecte barceloní
Bernardí Martorell i Puig, les cases Patxot (1917)
d'Albert Juan i Torner, el xalet de can Cases i la Caixa
d'Estalvis (1923) del gironí Rafael Masó, i el moderns
Banys de Sant Elm.

6.- CULTURA I LLEURE
6.1.- NOVES ENTITATS CULTURALS
Els sindicats obrers i les altres entitats populars, sobretot els casinos, continuaren amb la seva activitat també
cultural i recreativa. Una tasca que es veié enfosquida
per la crisi econòmica primer, i per la repressió i censura de la dictadura després. Amb la Segona República
es revifà l'associacionisme.
A les primeres entitats, se'ls afegí l'Ateneu Social
(1907), amb el seu Institut Popular (191 O), el camp d'esports (1913) amb diverses seccions: futbol, tennis, sala
d'espectacles (1914) per a cinema; el Patronat d'Obreres (1917), etc. Tot, obra personal -com hem dit- de
mossèn Sants Boada.
El1923 es constituí l'agrupació dels Amics de la Sardana, i el 1930 el Centre Excurionista «Mar i Muntanya».
Mentrestant una llengua artificiosa per a ser internacional -l'esperanto- entre la germanor obrera i la infiltració
político-sindical intentava d'esdevenir un mitjà de comunicació que ultrapassés les fronteres geogràfiques i
superés les barreres socials. Aquest fenomen, a Sant
Feliu, trobà un bon grup d'entusiastes. Es creà una
escola Esperanta Lernejo (19 12) on hi ensenyà un capellà, Mn. Francesc Viver i la mestraAnita Gimeno; i es
formà una entitat Frateco que féu possible que el 1914
la nostra ciutat esdevingués seu d'un congrés d'esperanto. Motiu pel qual es donà el nom de Zamenhof a la
Travessia dels Guíxols.

6.2.- LITERATURA I MÚSICA
Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), després de publicar Metereologia catalana. Observacions de Sant
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6.3.- PREMSA, RÀDIO I CINEMA
Pel que fa a la premsa, el1923 continuava havent-hi
El Programa (1900-1934), republicà federal i el més
antic; L'Avi Muné (1918-1932) , independent i dirigit
sempre per Enric Bosch i Viola; Acción Social Obrera
(1919-1932), portaveu dels sindicats (FLSO) de tendència anarquista; Palmarium (1922-1926) independent dirigit per Joan Sans i Amat; Espalmatorium (1923-1924),
sense cap rerafons polític d'especial interès, sinó és
que anava contra el Palmarium.
Pel novembre de 1923, doncs, ja havien desaparegut l'autonomista Ciutat Nova (1910-1919), i L'Ideal
(1920-1923), setmanari del partit republicà radical.
El 1930 aparegué La Costa Brava (1930-1936), clerical; el republicà L'Onada (1932-1933) i la Proa (1936).
Cal esmentar ací la qualitat de la Revista de S'Agaró
(1935-1936).
Durant la Primera Guerra Mundial, un jove periodista
guixolenc, resident a Barcelona, amb el pseudònim de
Gaziel es va fer famós com a corresponsal de La
Vanguardia a París, per les seves cròniques, les més
llegides i comentades a Catalunya.
La ràdio, nou i rapidíssim mitjà de comunicacions de
masses, durant aquests anys penetra a les nostres
llars. EI19251'Aviñó ja en feia publicitat per a la venda.
I a finals d'aquest període, n'hi havia 212 declarades,
és a dir amb llicència.
_
Quant al setè art, el Cineorama deixà aviat d'utilitzarse com a sala d'espectacles. I el 1915 funcionaven: el
Salón Novedades (cinema i teatre), el Mundial (cine),
l'Ateneu Departiu i el Saló Goula.
A finals del 1931 s'inaugurà el Saló Catalunya, al
nou edifici del casino El Guixolense. I a l'antic local del
casino dels Senyors (de l'arquitecte General Guitart) hi
hagué el Llevantí.

IIIRiiiiTIIYI

111 juliol de l911

12

Feliu de Guíxols, el 1912 edità un segon volum Pluviometria catalana. Resultat del quinqueni 1906-1910, on
estudià el fenomen de l'aiguat de l'any 1908.
Mentrestant els nostres literats locals continuaven
publicant -i la impremta Viader estampant- les seves
poesies: Salvador Albert i Enric Bosch i Viola. Francesc
Masferrer i Albertí, en canvi, optà bàsicament pel teatre.
Quant a la prosa cal destacar la finor de la forma i els
coneixements de l'Agustí Casas, autor de Coses
d'Itàlia, i la seva valuosa aportació al treball de recopilació lexicogràfica del món del suro. En la confecció
d'aquest vocabulari, hi contribuí eficaçment Casas, i el
1918 ja s'havien recollit 878 expressions locals, que
després aplegaria un butlletí de la Institució Patxot
(Apèndix V).
Amb un registre de parla més col.loquial Manel Sala,
sota el sobrenom de Manel de l'Horta, donà a conèixer
un bon nombre de contes humorístics, guixolencs, que
es feren famosos sota el títol de Ganxoneries.
A l'entorn de la figura de Marià Vinyas es creà un ambient musical de gran qualitat. En aquest art, no podem
deixar de citar l'obra de Juli Garreta (1875 - 1925) que
va saber proporcionar a la sardana una extraordinària
qualitat musical, ni el seu gran deixeble i amic Josep M~
Vilà (1904 - 1937).
Noves corals, orquestres i orquestrines enriquiren el
panorama musical d'aquest període.

ST. fELIU DE GUIXOLS 111

' Els jardins, un interessant tema d'història urbana -fins ara oblidat en
els treballs de Sant Feliu i voltants- que actualment ha començat a
estudiar la historiadora Montserrat Moli.
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6.4.- ENSENYAMENT
Pel que fa als centres d'ensenyament i població escolar, el 1929 hi havia 543 nois i 558 noies, alumnes,
que es distribuïen així:
Escola pública
184 nois 213 noies
Hermanos
253 "
50 "
CoLlegi Vidal
Sagrat Cor de Jesús
135 ,,
Sagrat Cor de Maria
80 "
Divina Pastora
15 "
75 "
Doña Mercè Pubill
32 "
Escola Horaciana
41 "
23 "
Entre els 11 i el 13 anys, depenia, els nois i noies
deixaven l'escola. «La necessitat obliga a moltes famílies a dedicar llurs fills a treballs propis de la seva edat ».
Principalment, és clar, a la indústria suro-tapera i a la
construcció.
A més, existia l'Escola d'Arts i Oficis amb 50 alumnes que practicaven sobretot dibuix lineal aplicat al ram
de la construcció.
·
Hi havia escola d'adults i, amb professors particulars, de comerç.
El 1933 es fundà una Escola Municipal d'Idiomes,
dirigida per Jaume Carreró i Mascort.
Aquell mateix any (1933) es creà el Col.legi subvencionat d'Ensenyarnent Mitjà, que passà a ser «nacional>> el 1936.
En aquest capítol hem de fer esment de la curta experiència pedagògica realitzada per Narcís Masó a l'Escola de S'Agaró (1935) .

6.5.- CARNAVALS I FESTES MAJORS
La diversió popular, col.lectiva, se seguia celebrant a
l'entorn dels dos grans nucl is festius, carnaval i festa
major.

Joan Aviñó
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Fig 24. Portada d'un programa de festa major dibuixat per Berga i Boada.
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Fig 25. Concurs de somats (1923).
Fig 26. Dibuix de Benet Albertí, que evoca l'aviador Demazel (1913).

La conjuntura econòmica de crisi, la censura política
i la repressió de la dictadura de Primo de Rivera
influenciaren moltíssim sobre l'esplendor de les festes
populars. Així les festes de carnaval de 1920 varen ser
desanimadíssimes, i es recordaven amb nostàlgia les
celebracions de finals de segle passat. Fonamentalment consistiren en balls al casino El Guixalense i al
saló Novedades (a càrrec del casino La Canstancia),
estrena de pel.lícules ( Fémina, El rey del circa, La
mujer y la ley .. etc), i vetllades artístiques a l'Ateneu i al
coLlegi Sant Josep. A més dels tradicionals partits de
futbol de l'Ateneu Departiu.
Més tard, a mesura que se superava, lentament, la
crisi, reaparegueren les disfresses i comparses, així
com la passada que invitava tothom a participar als balls
del Saló Goula i del Teatre Novetats.
Les festes de carnaval, en temps de la República,
amb la llibertat guanyaren engrescament.
Quant a les festes majors, depenia -com hem dit- del
moment econòmic. Quan els recursos materials eren
mínims s'aguditzava la imaginació. Així no era estrany
que amb la tradicional cucanya, es fessin al mar carreres de somals i, al Passeig, persecució de porcs!
Els estiuejants, però, animaven les festes _d'agost:
balls, sardanes, concerts i focs artificials. Exposicions
d'artistes locals (Josep Blanch , Josep Palahí, Josep
Lloret, Galofre Oller, Gertrudis Romague ra, Josep
Berga i Boada (+1923), Joan Bordàs, Benet Albertí i
Bosch, etc.).
El 1920 vingué l'Esbart Folklòric de Catalunya, i el
1921 s'organitzà una carrera de motos.
No cal dir que, en plena temporada estiuenca, a les
tradicionals ofertes de lleure dels casinos, s'hi sumaren
les dels Banys de Sant Pol, Banys de Sant Elm, el
Mono-Pol Bar, Royal Bar, Lion d'Or, etc. , oferint les més
diverses diversions.

6.6.-AVIONS, SUBMARINS I ELS ESPORTS
Tanmateix, aquest període començà amb la celebració d'un esdeveniment insòlit: la Gran Festa d'Aviació
dels dies 7 i 8 de desembre de 1913, que tingué com a
protagonista Lucien Demazel en mostrar la seva destresa pilotant un avió biplà, davant la gentada i autoritats que s'havien concentrat al camp d'en Riembau a la
Vall d'Aro.
Aq uest moment va ser recollit per les càmeres d'un
important fotòg raf de Sant Feliu, Ricard Mur (18801939), qui -amb en Manetes- deixà una excel.lent obra
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Fig 27. Una esquadreta de submarins visiten Sant Feliu (1923).

fotogràfica, artística i documental, del període històric
de la nostra ciutat tractat ací.
Una nota curiosa de l'època la proporcionà la visita al
port de cinc submarins (setembre de 1923). La inusitat
de l'espectacle atragué al moll la presència de nombrosos guixolencs.
Una altra novetat de la vida quotidiana d'aquells
temps va ser la consolidació dels esports de massa. El
més important serà sens dubte el futbol, que aparegué
de forma organitzada el 1914 amb l'Ateneu Departiu
Guíxols. A poc a poc el futbol anà arrelant i ben aviat
sorgí un nou club, d'aires més progressistes, sota el
nom de Guíxols Sport. La confrontació ideològica local
arribà a plantejar-se a nivell esportiu, cosa destacable
en aquests anys inicials.
El futbol guixolenc assolí grans èxits durant els primers anys 20 (Campionat de Segona Categoria), però
després perdé força amb la desaparició dels dos equips
abans esmentats. Aleshores es creà el club CEIDA, de
curta durada. Amb la República, el futbol es veié representat pel Casal dels Esports i, acabada la guerra, varen ser els falangistes els encarregats de reorgantizar
de nou el futbol, fins que a mitjans dels anys quaranta
hom fundà el C.F. Guíxols.
Els camps de futbol eren a l'antiga Horta d'en Donatiu o de mossèn Santos (La Carchera), a un solar de la
carretera de Palamós i a Vista Alegre.
Altres esports tingueren vida a la ciutat, com la natació i el waterpolo (a can Rius), així com el ciclisme i el
motociclisme.

. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -

7.- EL CONTEXT POLÍTIC
7.1.- MARC POLÍTIC GENERAL
7. 1. 1 Els anys de la Mancomunitat
El1914 es creà a Catalunya la Mancomunitat -òrgan
representatiu del nacionalisme català burgès. La Lliga
Regionalista, com a partit, hi esdevingué dominant.
Els anys de la Primera Guerra Mundial significaren
per a Catalunya en general -llevat, com hem vist, de la
nostra comarca abocada a la indústria del suro- una
revifalla econòmica i alhora una activació de la vida
política, dins els paràmetres constitucionals de la Restauració en crisi.
La indústria tèxtil i metal.lúrgica/mecànica i la burgesia catalana conegueren moments d'eufòria. I mitjançant la Mancomunitat realitzà un programa de govern
important per al conjunt del país.
El 1917 morí Prat de la Riba. El mateix any tenia lloc
l'Assemblea de Parlamentaris.
Si a l'inici de la Guerra hi hagué un increment de la
producció (per la demanda dels països en guerra), la
manca de previsió econòmica i d'inversió en la indústria
comportà una forta conflictivitat econòmica, social i política. De tal manera que, amb l'ascens de l'organització anarcosindicalista i les conseqüències de la revolució russa, es produïren vagues molt importants: la general d'agost de 1917, l'anomenada «Canadenca••
(1919) i els durs i violents enfrontaments socials -el pistolerisme- que s'esdevingueren sobretot a Barcelona,
entre 1919 i 1923. El gran sindicalista Salvador Seguí,
el Noi del Sucre, i l'advocat laboralista Francesc Layret,
en foren víctimes destacables.

7. 1.2 La Dictadura de Prima de Rivera
Davant de la conflictivitat social, el1923 la burgesia
catalana optà pel seu interès de classe i recolzà l'aparell de repressió del poder de l'estat que es posà en
mans d'un militar, el general Primo de Rivera. Així començava una etapa de Dictadura que durà fins al1930.
Immediatament s'inicià un procés de censura i repressió que afectà totes les institucions catalanes, i que
comportà la clausura de totes les seves activitats. També els dirigents polítics i sindicals eren vigilats, controlats.
A partir de la caiguda i exili del general Primo de
Rivera, el règim monàrquic va perdre gran part del seu
recolzament social.
De manera que el 12 d'abril de 1931 triomfaren els
republicans en unes eleccions municipals.
El 14 d'abril era proclamada la República.

7. 1.3.- La Segona República i la Generalitat
de Catalunya (1931/36).
Aquell mateix dia -14 d'abril- mentre Lluís Companys
proclamava la República, Macià proclamava la República catalana integrada en la Federació Ibèrica.
De fet, però, s'arribà poc després al consens: renunciar a la República Catalana a canvi d'una autonomia
regida per un govern propi: la Generalitat. L'Estatut de
Núria, que comptà amb el plebiscit unànim del poble i
que les Corts espanyoles varen retallar, configurà el
marc autonòmic. El Parlament de Catalunya proclamà
llibertats i legislà lleis progressistes. Amb les reformes
republicanes hom pretenia de modernitzar l'Estat.
Mentrestant, però, el canvi polític i institucional no es

veia acompanyat d'un canvi de l'estructura econòmica
del país. L'economia i la convivència social s'anaven
deteriorant. L'agricultura espanyola i la catalana era una
assignatura pendent, una qüestió ben difícil de resoldre
(Llei de Contractes de conreu). Com ho era també, de
complexa, la separació de l'Església de l'Estat; satisfer
les reivindicacions del moviment obrer; el feminisme;
els nacionalismes, etc.
Per tant, la pervivència de la conflictivitat obrera era
un realitat. El sindicat majoritari era la CNT, dins del
qual es formà un nucli més radical , la FAI.
L'augment de la tensió política es va manifestar plenament en els fets d'octubre de 1934.
Finalment, l' enfrontament polític s'anava polaritzant
a l'entorn de dos blocs oposats: el Front Català d'Ordre
(Lliga, tradicionalistes, radicals, CEDA) , i el Front d'Esquerres o Front Popular (Esquerra Republ icana, socialistes, comunistes ... ).
El triomf de la coalició electoral d'equerres en les
eleccions del 16 de febrer de 1936 animà els monàrquics, les dretes i els militars a accelerar els preparatius per a l'aixecament militar que esclatà el juliol de
1936.
La guerra -d'altra banda, no esperada per la immensa majoria dè la gent- a Catalunya va comportar un procés revolucionari: una nova estructura econòmica i social. També, però, el patiment de les conseqüències
pr òpies d 'una g uerra civil: rep ress ió, morts ,
bombardeigs, gana, etc.
A l'apèndix VIl trobareu les dades més generals de
la guerra.

7.2.- MARC POLÍTIC LOCAL
Durant la primera etapa d'aquest període els republicans dominaren la política local. Els federals Vilas, Iria
Bosch, Carreró, Duran, Mas i Gruart foren successivament alcaldes de Sant Feliu.
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Fig 29. Eleccions del febrer de 1936. Dibuix de J. Bordàs.

Dos republicans guixolencs ben aviat superaren l'àmbit estrictament local per projectar la seva acció política
vers un horitzó més ampli: Salvador Albert i Pey i Josep
Iria i Bosch.
La Dictadura de Primo de Rivera alterà la normalitat
de la vida política i civil del nostre poble. Es dissolgueren i clausuraren els grups polítics catalanistes i els
Pomells de Joventut. Varen ser empresonats per pocs
dies els regidors que s'havien adherit al plebiscit d'afirmació nacionalista del CADCI. Amb les disposicions
anticatalanes se censurà la premsa local, i s'imposà la
llengua castellana. Desparegué la via democràtica que
regia els antics ajuntaments, i els governs locals fidels
a la Dictadura administraren o gestionaren sense el
control rigorós de l'oposició.

7.2. 1.- La Segona República
La inesperada notícia de l'adveniment de la República, el 14 d'abril de 1931 , va omplir de joia el cor dels
nostres federals, republicans de «tota la vida». Les organitzacions obreres -Federació Local de Sindicats,
amb la seva figura capdavantera Francesc lsgleasl'acolliren amb cert especticisme.
Sigui com sigui, l'avenç polític era un fet. Tot seguit,
proclamada la República, es normalitzà l'ús de la llengua catalana i l'Estatut d'Autonomia, al referèndum del
2 d'agost, va ser acceptat per l'absoluta majoria deguixolencs.
Josep Iria era nomentat Comissari Delegat de la Generalitat a Girona i assumia progressivament un important protagonisme polític a Catalunya. I el diputat a
Corts Salvador Albert -el cand idat més votat a tota la
província en les eleccions generals del 28 de juny de
1931- rebia el nomenament d'ambaixador a Bèlgica.
L'Esquerra Repúblicana de Catalunya (el Centre Republicà Federal hi havia ingressat) continuà essent hegemònica a Sant Feliu de Guíxols.

8.- LA GUERRA CIVIL
En arribar a la nostra ciutat la funesta notícia de la
sublevació de l'exèrcit amb el suport de les classes socials benestants, Francesc Campà i Viarnés presidia
l'Ajuntament constitucional.
Aquest esdeveniment -no caldria dir-ho- produí entre
les nostres autoritats republicanes un gran desconcert i
incertesa.
Des del 19 de juliol de 1936, el poble treballador organitzà improvisadament la seva defensa a través del
Comitè local de Milícies Antifeixistes, en la constitució
del qual participaren "tots els sectors polítics i sindicals
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afectes al règim" democràtic, legalment constituït (Partit
Comunista, Joventuts d'Esquerra, la UGT i la CNT-FAI).
Tanmateix les actituds que dominaren en aquell poder d'acció més revolucionària foren les de la CNT-FAI,
i el seu objectiu immediat va ser d'assegurar l'ordre
públic revolucionari i atendre principalment el reclutament de les milícies que havien d'anar a lluitar al front.
El Comitè, doncs, assumia la funció política (la gestió municipal), la policial, la militar i l'econòmica.
En efecte, a partir del 21 d'octubre de 1936 el cenetista cap del Comitè antifeixista, Cristòfor Sala, signava
ja tota la correspondència com a president del Consell
Municipal.
Mentre que Francesc lsgleas esdevindria Conseller
de Defensa de la Generalitat de Catalunya.

8.1 .- LA REPRESSIÓ
Els primers mesos de guerra el Comitè dugué a terme una dura repressió contra les persones suposadament còmplices del feixisme, que podien col.laborar
amb el cop d'estat militar.
S'organitzaren escorcolls domiciliaris. Es prohibí als
capellans l'accés a la parròquia, que fou objecte de saqueig. A fora, es cremaren altars, imatges, orgue i altres objectes de culte.
Els locals religiosos esdevingueren magatzems o escoles, o van ser ocupats per organitzacions polítiques i
sindicals.
S'empresonà els guixolencs presumptament relacionats, d'alguna manera, amb la sublevació feixista.
Al marge de l'acció del Comitè, l'alcalde Campà mentre fou a la ciutat- salvà la vida del rector i de tres
capellans més.
A mitjà agost era assassinat Ricard Castelló a la carretera de Tossa per motius de venjança.
El30 d'octubre de 1936 el creuer franquista Canarias
bombardejava la badia de Roses, i fins s'arribà a pensar que es tractava d'un desembarc dels facciosos.
Com a revenja d'aquest fet i del pànic creat, s'escolliren uns empresonats que, conduïts al cementiri, foren
arbitràriament executats el 31 d'octubre:
Sants Boada Calzada
6 1 anys
capellà
Emili Calzada Marsal
38 anys
capellà
Pere Compte Figueres
58 anys
capellà
Enecon Girbau Valls
54 anys
comerciant
Adelard Magí Camps
70 anys
capellà
Josep Noguer Rosa
56 anys
capellà
Josep Perelló Cunill
67 anys
capellà
Rufí Romà Roca
39 anys
comerciant
Josep Vilaret Xarnach
comerciant
68 anys
ferroviari
Josep Vivas Borjas
52 anys

8.2. - ELS BOMBARDEIGS
L'aspecte més sinistre de la guerra en la vida quotidiana de la reraguarda varen ser els bombardeigs.
El creuer Canarias va ser el primer a donar el senyal
de perill.
Les autoritats de Guíxols -que així és com es veié
reduït el nom de la nostra ciutat- intentaren de prevenir
els atacs navals i aeris que des de Mallorca l'aviació
legionària italiana llançaria indiscriminadament contra
el nostre poble. Es construïren refugis, vingueren arti-

llers -sobretot bascos- amb canons de molt poca capacitat antiaèria, es donaren normes,etc. (Apèndix VI) .
En resum, calculem que foren 37 el nombre de
bombardeigs amb uns 70 guixolencs morts i 130 de
ferits. Uns 600 edificis es veieren afectats, dels quals
50 foren totalment ensorrats (entre ells l'edifici de l'Ajuntament i les escoles velles). També els carrers, les
voreres,etc., presentaven esquerdes i esfondraments.

8.3.- LES COL.LECTIVITZACIONS
Una nova estructura econòmica i social es començà
a estructurar, inspirada en el vell ideal anarquista d'una
societat autogestionària. Tanmateix, la desarticulació
dels mercats i circuïts comercials espanyols, les necessitats de la guerra, la manca d'homes que eren al front
i la curta durada de l'experiència revolucionària mediatitzaren moltíssim aquella experiència revolucionària.
Un informe de l'any 1936 diu textualment que ••el
Comitè de fet controla tota la producció. S'ha socialitzat
la Companyia d'Aigües, gas i electricitat, i el tren de
Sant Feliu de Guíxols. El gran atur que tenia aquesta
població s'ha resolt amb dites incautacions i 2.500 Ha.
de terrenys de regadi u que també s'han incauta!».
Els habitatges i el transport també varen ser col.lectivitzats. L'abandó d'alguns edificis, tallers i fàbriques
per part dels seus propietaris hi jugà un paper important en aquest procés. Altres serveis com farmàcia,
barberia, rajoleria, fusteries,etc. varen ser municipalitzats.
El cooperativisme va ser la forma de socialitzar el
consum, que aviat esdevingué ben precari.
També la construcció i el camp varen ser col. lectivitzats. Potser va ser en aquest darrer sector on s'experimentà la nova organització econòmica amb més èxit
local: Granja Avícola Municipal i els regadius de la Vall
d'Aro.
Pel que fa a la indústria del suro, sembla que les
directrius col.lectivitzadores no l'afectaren pas molt.
Hom limità a establir-hi un Comitè de Control Obrer,
amb l'objectiu de col. laborar amb la direcció i de vetllar
per l'acompliment dels plans de treball.
La nova orientació de l'economia local, donada pel
Comitè, es trobà amb l'oposició de la majoria de partits
polítics, sobretot d'ERC.

8.4.- VIDA QUOTIDIANA
La por als bombardeigs i la manca gradual d'aliments
bàsics obligaren bona part de la població a viure temporalment a les masies de la Vall d'Aro i de Santa Cristina.
En efecte, les dificultats de trobar menjar cada vegada eren més grans, així com de disposar de combustible. Unes necessitats que els obligaven a fer anar la
imaginació per a intercanvir-se productes o per anarlos a buscar a pagès.
~
Es començaren a menjar coses que abans mai no
s'havien menjat. Els artillers bascos cuinaven gats, per
exemple.
Les monedes de plata i de coure -més apreciades al
mercat negre- anaven desapareixent. De tal manera
que l'Ajuntament hagué d'emetre paper moneda.
El conflicte social s'allargava més del que uns i altres
havien pensat, i imposava unes condicions més dures i
inhumanes per a tots.
Guixolencs joves al front -amb les conseqüents notícies de les seves morts. Presència de refugiats que
calia acollir i alimentar, tot i que la Generalitat hi esmerçava alguns recursos. Ferits de les Brigades Internacionals a S'Agaró.

Absència total, almenys públicament, de vida religiosa. Pintades a algunes cases d'••aquí viu un desertor»,
que recordaven que altres havien fugit o amagat, per la
raons que fossin.
També es veié alterada la normalitat de vida escolar.
Als teatres i cines, que havien estat confiscats i convertits en serveis públics, es passaven pel.lícules soviètiques amb una càrrega ideològica important. Els objectius n'eren la solidaritat amb els combatents i la propaganda.

8.5.- L'ACABAMENT DE LA GUERRA
El 3 de febrer de 1939 Sant Feliu va ser ocupat per
l'exèrcit franquista. S'iniciava així una dictadura militar
que durà a terme una extensa i conscient repressió
política i cultural.
Qualsevol guixolenc que hagués destacat en algun
sentit durant el període republ icà podia incórrer en la
Ley de Responsabilidades políticas; calia només una
simple denúncia. D'aquesta manera, uns hagueren
d'optar per l'angoixa i incertesa de l'exili. Alguns - molt
més tard- retornaren; però altres moriren lluny d'aquí,
als camps de refugiats o de concentració francesos, o
als nazis on foren exterminats nou conciutadans nostres.
Els guixolencs republicans més confiats anaren a la
presó, que s'omplí de gom a gom.
Uns quants d'ells foren injustament ajusticiats a
Girona:
Francesc Campà Viarnés
Bernabé Llorens Collell
Josep Tauler Perals
Manel Colom Palasí
Joan Castro Martínez
Joan Darna Planellas
Josep Plaja Pla
Acusats de delicte comú, ho foren els joves Josep
Piqueras Canet i Josep Torroella Ferrer.
Mentrestant els presoners de guerra ompliren els
camps de concentració i els batallons de treballadors
espanyols.
Treballadors i funcionaris acusats de rojos varen ser
depurats dels seus llocs habituals de treball.
Se suprimiren totes les llibertats polítiques i sindicals,
i el català fou immediatament bandejat d'a rreu.
La ideologia de cruzada, del nacionalcatolicisme i del
feixisme ho impregnà tot. A Sant Feliu se celebrà una
festa nazi amb tota la parafernàlia alemanya.
El Auxilio Social i el racionament intentava de suavitzar la manca d'aliments.
Així, doncs, s'iniciava la postguerra i el llarg període
de Dictadura militar del general Franco, objecte d'estudi d'un futur Taller d'Història.
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APÈNDIX
1- (Població)
A. Full informatiu del Centre Antituberculós de Girona. Generalitat de Catalunya (Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu
de Guíxols [AHMSFG]).

Estadística de mortalitat per tuberculosi

Consells als
tuberculosos

CIUTAT QE OIRONA

Sigueu con/iata i allunyeu la tristua, car la mujo·
rin dels tuberculosos curen.

e ompliu acuradament

tot el que se us prescriu, i no
ohlideu que es nec essita temps per a curur.

No us cregueu curats perquè les vostres molèsties
minvin, ú n eceuari que el vostre met¡¡e us uutc, ritzi a reprendre el treba ll; un dncuit pot f er p erdre Iu millores acOtlsequide:t~ durant molts me~ o.t .

No u:t

~ mpaueu ~ls

1\101
11102
1\103
1904
19U5
1!106
11107
1908

15.78ï
15.912
16.033
16.162
16.287
16.412
16.537
16.662
16.7\1:5
17.045
17. 169
17.293
17.41 7
17 ..141
17.:551
17.628
17.535
17.757

1110

6'3.3

96
132

()"03
8"Z3
6'74
5"95
5"611
6'16
7'74
5 '65
4"28

17.779

I Ol

17.691
17.1i9 1
17.814
17.934
17.965
18.241
18.381
18.522
¡8.(i64

99
81

I Hil
191 2
I !!1.1
1914
1~15

1916
1917
191!1
1919

de bugada cada dia.
esputs.

1920

No bueu ningú a la boca.

1921
1922
19Z3
1924
1925
1926
1927
1!128
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1!135
1936

Renteu-vos •empre Iu mans abans de m~njar.

E I tractament d e la vostra malaltia e& re.sumeix en

tr., principis: AIRE LLIURE, REPOS i AUMENTACIO.
Els medicament. u• ajudara n o cura r. però llur
paper é• secundari. Per tant~ de vosaltre• depèn en
gran port, la vodra cura.

No e• copiu a terra.

FEU VISITAR LA VOSTRA FAMILIA PEL
METGE.

B. Registre de baixes del padró de Sant Feliu, a partir de 1925 (AHMSFG).
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Quan touiu o eJtornudeu poseu-vas sempre el mocador davant la boca. El mocador fw d'èsser n d

Nom~n

Anys

1909

Els vostres esputs contenen microbi. qu e :són perilloaos per a vosaltres mateixos, la v ostra familia
i els altres que us rodeJII!. n . Recolliu-los r-n ucopideres. que d esinfectareu. No t!$Cnpiu mai ni m ocador.

Anys 1901 al 1936

109
97
92
102
129

95
73

IOl

5'88

87

5'03
4'65
4'1 1
4'1il
5'21

81
73
81
92
95
98

7G
97
74

lli
84
76

5'35
5'51
5'66
5'59
4'57
4'26
5 ' 40
4'1 1
6"08

4'56

21.845
22.393
22.260

77

70
71

4'10
3'85
4'67
3'52
3"12
3'23

22.683

73
73

3'15

P!.807

23.1 14
23.769
24.276

72
88

78
64

3'30
3'28
2'63

Rlqueza Pesq u era

11- (Pesca)
1944. Memoria de la Cama ra de Comercio, Industria y
Navegación de San Feliu de Guixo/s.

T•tal t•••·
uptouJo••

Príadp•lu npedcl

tldio 19 H

U101 .,

dutino•

c......
.. ,
fru to

So1u 6a

-----1 0 &1 •

IOBJI,

Peces
220
70
50
25

Sardina.
Ànchoa.
Caballa.
Jure!
Salmonete
Faneca (Tabans)
Lisas
Llobarros
D oradas.
Embar-caclones dedicadas a

De meno.s de 1 ton.

40

T otal

A umo

50
40

38
2

De 10 a So tons.

65
40

la Pesca

À motor

D e 1 a 10 tons

1

0'50
0'35
0'30
0'25

155
30
50
25
1
0'50
0'35
0'30
0"25

90

Crustaceos y Moluscos
()50
5
1'50

5'50
5
1'50
0'70
0'60
0'20

Mejillones
Pulpos .
Sipias .
Gambas .
Calamares
Calsa .

O'ï O
0'60

i20

111- (Treball)
A. Gràfica de l'ocupació en la indústira surera al Baix
B. Evolució dels preus dels carracs de 1912 a 1932.
Empordà.
FONT: Camara de Comercio, Industria y Navegación
de San Feliu de Guixo/s. Viader, 1934.
FONT: El Baix Empordà. Recursos i estructura econòmica. Caixa d'Estalvis de Catalunya.

-

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA EN LA INDÚSTRIA
SURERA

PRECIOS DE LOS CUADRADOS DE CORCHO
DESDE EL AÑO 1912 BASTA 1932

1 1.000

J\

10.000

I \
I \
I \
\
I

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4 .000

I

~

3.000

2.000

Clases de cuadros

1913

1914-19

1919-21

1922·25

192&29

19J0.32

Plas.

Ptas.

Ptas.

Ptas.

Ptas.

Plos.

00/10
25/35
10/15
25/00
15/18
6/10
15¡18
9/12
3/7
10/12
6/8
3/f>
3',¡6

fiJí60
20/00
10fl5
20/·6
12/15

60(10
00/40
15/20
a5/40
18/22
6/10
18/22
8/12
6/8
12/15
8/10
3/7
3'•/6
2/4
2'•/3'•

00/70
00/40
10/15
00/35
17/20
6/IO
17/20
10/12
5/l
11/13
8/10
4/6
3'•/6
2/4
1'•/2

70/00 40/fiJ
24 largo (Cbampany)
2.' tirage
00/40 20/00
24
3.'
15/20 10/15
24
1.' 25/30 20/25
20 x 1a y 1/4
2.' 12/15 10/1~
a.•
6/10
6/IO
1.' 15/18 12/15
18 11/12 1.'
2.'
8/12
7/10
a.•
4/6
5/l
1.' 10/12
8/11
15 10/11
2.'
6/8 . 5/7
a.•
a{5
3/6
1.' 2'fiJ/4 2'50/4
12 8/10
2.' 1'fiJ/3 l'fiJ/3
3.'
1/2
1/2

.

\

\

\

1\

1.000

1884

1912·13

1960

'

4/8
10/15
7/10

4/6
8JI3
6/8
3/5
3'•/6

~/4
2/4
2!2'fiJ 2/2'•

NOTA.-Se han tomada como base las clases de uso corriente, fabricAndose
nrios tipos intermcdios de los que ptlll(le calcularse ona cotización
aproximada.
Otra.-Los precios fijados se entienden sobre mercancla f. o. b. San Feliu
sin embalaje ni otro gasto.

1971 1982 Anf
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IV- (Conseqüències socials)
A. Relació d'entitats de la patronal i sindicals del 1927 (AHMSFG).
T'rmlno muA1 c1pal de

SAN

PELIU DE

GUIXO~~

Fr ovl ncia de

G E P. O 5 A

R E L A C I O N detal lada de las aoc ledade a patronalea y obreres que en l a a ctuelldad exlaten
en aeta t érmino muni ci pal ,

? a t r o n o l e a
Nuava Sooi edad patronal Cor obo-taponera • . • •• •••. .•... • •

Cdmara de Comercio

Soo iedad de pa t r onca albañi l ee • •• . •• . •. .. . . . ...• •...• ••

!d.

Obrera s
Sooiedad de Obr oros Cor cbo-t aponeroe "
SU141oato

~to c

LB

Lucha " •. •• • •

del Ramo de c onatrucci 6n

Sooiedad de Carga dore e y Deaoargador ea "

l."

de Ma;¡o" • ••

Aaoo1ao16n Obrer a de ot i c ioa var ies ••. •• • • • . • •• ••• . . • ••
Sooiedad de Carret eros " La Tralla " •• • • .• . , • •• • •.••. • ,
Sooieda4'
I

de

San 71l l 1x Marti r

Ca;nareroe " La RazcSn " • • •• . . • ••• • • • , • .• • . , ,

Bo•1eda4 de Barberes y ?eluqueros "

?rogr ~ so

" • ••••• • ••

Soo1eda4 de Obre r es panade r pe" La Proteocidn •• • ••. • . ••
J'II:DP:?.ACI ON

LOCAL

DF. SINDICATOS OBREF. OS ,

que e at.t! inta-

1/

:rada por l a s anterioree Sooi edadea.obreras,
San

~eliu

de 6u i xols 6 de Narzo de l 9Z? .
El

Alc ald e.

0. ¡~e/t;

=

==

B. Sous dels treballadors de la indústria surera, 1921 (AHMSFG).

Nueva Sociedad ·Patronal Corcho=t-aponera de S. Feliu de Guíxols
'Relació òe $alaris que regirar¡ òesòq e/·òia 19 òe Setembre òe 1921

!l

PREUS DE.R J.ORNAL

.

·Carr<T<Iors de T~efins i l'irolge
de Delit
·
Carradores o màq•Jino, Trefins i Tiratge
Delit
Llescadors ·o 'móquina, Trefins i Tirolge•
>
·Peti! i Discs

.

.

I

.

, I

..

3'·25

6'25

•

6

Llopiaü~s
B·orrinoifes

'

.,
Deons en general
P;·emso
..
Premso (per paca. o·,?O pessetc:.s ..
Aglomerols
- .
·
Bullidors coldero gran
!
cilíndrica
Triadors de suro ·
de Trefins Sec .
de Tirolge i Moll'
de Deu! (homes)
Triadores de Tops' i Discs
de Trefins Sec
.Cops nels (homes)
(dones)
Es meriladores Trefins i Tiratge
>
Top Delit
.
Escapsodores, enganxadores. esquenadores i
planxadores· Trefins i Tirolge
Premsadores
Escapsadores i marcadores a m6quina oulómàlica

.

..
.

.

..
..

Màquinos americanes

Au'xiliots de màquina
MoQIJinistes de ribot

.

'
/

20

(;
i) ' 50
~'50

5!5'50
5'ï5
4':)0/ 5
6
5'50
ü

5'50
6
6':!5
5'50

5' 25
3'25
3' 75
5' 50
3'75
4'25

3' 50

3'50
3' 75
3
2' 75/ 3
2/3
3'25

PREUS P E R MI L

'1\1ps n mh: Trefí peli!

..

20 línies
18
15
Ca ps ne ts : A mà
A màquina ple. o rodó
11
Taps a
24 imitació mà. tercera
>
mitquina 24"
bons
ribot : 20"
fercera
20' '
bons
18"
tercera
' 18''
·bons
,-/
15"
I
tercera
I
15''
' bons
I
24" rodons, fercero
'!
24' '
>
bons
20''
l<rcero
20"
bons
20'' topelo
18" X l i 1/, i més, lercei'O
t 8" X 1 1 •¡,
bons
18" X I I i menys, terce1·o
I
18"X l i
bons
18'' topeta
!
l5'' cilíndrics
15'' puntuts i defos
!
12" cilíndrics .
Puntuts fins o 12" llarg .
Rebaixar lo ps de I O. 12 i 15" llarg
Rebaixar !ops de 18 " llarg

. ..
.
.

I

I
I
I

I

..

.

.

4'00 pies.
3'25 >
2'75 >
2 '50
1'75

:roo

1'25
]'35
0 '90
1'00
0'80
0'90
0 ' 75
0'85
1'00
l 'lO
0'75
0'85
0'80
0 ' 73

0 '85
0'65
0'7.5
0 '65
0 '65
0' 65
0 '60
0'60
0'45
0'50

...

..
~

..
..
.

.

..,

.
.

..
,

...
'

..

C. Dos mútues per a dones, 1919 /AHMSFG) .
- ·· s~

~l(,lf.

"o.,.

ENTI'IE. MUJf:II: U
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> - .1}()?.:--~~." \.

<('! \. \'t..

.,.,.~0,.0 of. socoltlfo.s +&,_

l ~/ ...," •.'UJ;Ú> ',~g;)

loa Nutva liuixolense

t;~ : ' i: ;o~o)

Hetm&lldad d o Socorros ti1útuos
entro mujcres

UIHlkiDl A U QU!UJ. 111 U UUID

SAN FELoiU DE GUIXOLI5

~

Cumplimeñta:n4e--éli atento oomunioado de fecha 18 oorriente, oabeme
manifestarle que la Hermandad de mi
presidencia t i ene s u domicilio socia l
en la calle de Gerona n°62, ' integran
la Junta de Gobierno de la misma las.
Sefloras siguientes :
Presidenta
Vice-Presidents
Secretaria
Vice-Secretaria
T-esorera
Cantadora
Vocal l"'
2"'
3"'

4"
5"'

Rosa Tibau
Juana Cazeaux
Dolorea Pont
Concepci6n Gruatt
Maria Juanola
Leocadia Duran
Coneepeci6n Clara
Anton1a J?u jol
Eligracia caatell6
Aurora Bosch
Rita Banoells

Viva Vd. muchoa afioa
S.Feliu de Guixols 20 Octubre 1919

Sr. Alcalde Constitucional de
Esta-Ciudad.V- (Cultura)
Carta de Pompeu Fabra, 191 7 (AHMSFG).

VI- (Guerra Civil)
Ban del Consell Municipal de Guíxols, 1937, sobre els
bombardeigs.
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Hrtu ai, lht.rcelona, 2..¡ de f eb rer de 1917.

CONSELL MUNICIPAL DE GUIXOLS
Sr . Don.

BAN

Ant oni Vidal 1 A.rxe r

Ciutadans :
L' lnDt.i t. Li t d.e la Ll engua. CatAlatJ& ea ooçlau a .te•

l icitar- To• p el TOet r e treb&ll preeentat

~

conoure lex1-

c:o~=:ràt1c de l' i ndus tria sur o- t•pera, or¡:an1t3:at a St . l'ol iu de Guixo la a o ta 'la aeue auep 1e1 e , pel qual treball u a

En sentir UN TOC DE SIRENA vol dir PRECAU.
C/Ó. Això és, r~ollir-se rothom a les seves llars. Cal tenir
present que el primer toc de sirena a ssenyala un perill llunyà.

oqs TOCS DE SlRENA. PERILL. En aqu"' cu.

fou concedit el prbter aeoeealt de ~O po eeet ee.

cal que d u na manera o rdenada, tothom s'aculli als refug is.
L'I nat 1 tut eapere. quo , donAd.ee lee ..,.aat rea aptit!.ld.e
per

A

lea t~equea lexicosr à.ti qu oe, vo ld~ ~ 1&.

. . Quan després d'haver rocat la sirena, sigu i en el cas que
st3utd els esmenta1S. torniatO<:ar UN TOC SOL I L LARG
voldrà d i r q ue ha passat el peJ!II.
·

voetr-. preoi o e a col·l a.boraoió e n ele aoue treballe de r e-

C IUTADANS, Uop••, u• m qu<

w.,.,.,. molc ta cvm~ce Ju
.,..,¿.,

......,a c• do t..d.iu·

pl ega encwo ina.te a la conteoc1& del D1oc1onar1 Gene ral. de

ri6ru. """..,.' c¡ue el a emo.u- i la ;,d.;,.;plia.. ,,.
el «>"'PU.tac .» ~~ U..tiud~n •
u -odu. •ul •utoñn~ e.~t<•ord.n.iriom<~>t , ¡ pcnll, ; •• pn au.llo qu< OAO(NEM

l~o.

t.•

Llenguu Catill.ana, responen t a. l ea pregunto•

el parlar d. '

a~¡ueata

que a ob :re

contrtldll pugui a r eure conveni ent Mre ...

Al primer- toc de sirena el po rt i le,r sev(f immed iacions
hauran d.'esser completament desallotjats.

2.- Queda del tot prohibit passa r lcr zoney- d ' emplaçament
dc les ba teri es, assenyaladq amb fitx!U adients.

ça.r- Yoa .

m Pree14ent

3.· És o bligació de tots els .:iutadans q ue ocu pin edilicis
amb soterranis obrir' les portes al segon toc de s i rena.
N'OTI:.S;L

o;• .,,,l .....,;aidro-..aroli.oo_.;r ,¡.la d aco M pvlolxu ioilol ,.., ... , &o. '*"
<l>ci~ o...._ , ,,..,.,¡,¡..,,.¿, .,,..,...,,.,,, ..n, ]., ;.,¡,., .,.. ..q..;• ,..,,¡.,¡u..

......, •• ¡,._.,..,..¡, ... ...... oi<--.
u.

::::E.;~~~~¡7;~!;t!!::.:~>~:~::..·~~.r::::.~.~~· :·~-~~::.
*"'•i•

To uolo <ÍU<od u .J C.O •
ool.fono • •• "'' " •~•• ~•••• M~pto o ••• ,.o.l<oo-l..o
' " o.,....;o o lo SH<<<oll. .r....,,,. C....,n Mu o in.o lo• ol ooo.,,,.¡.,DQSDI!.S• •
, ,,.;,lo lopu•lit'"""'ol.l,,,, ,.,,(l, ...

G ui u lo. ll do juliol d<li9J1.
l.IP....d,,.,,

C. SallL
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VIl- (Política)
Dades per a la història, de La guerra civil de P. Pagès, Barcanova.
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17denwg
RepressiÓ contrCl el POUM

17 de juliOl

S' truCJa la msurreccl6 de l'c xèrett
d'Africa
Dimiteix el govern de Casares
Outroga, que és substltwt
successivament per Mantnez
Barrio i josé Gtral

lS de juliol

19dejuhol
21 de jUliol

Assassinat d'Andreu Nin

Ofensiva republicana al front

aqool

de Milic&es AntifeiX!Stes de

octubre

Saragoaa.

lS de
desembre
Es constitueix el govern Largo
Caballero.

Es consutueix el govern d'unnaa
presxüt per josep Tarradella.s
Franco Inicia l'ofensava contra
Madnd
Es promulga el Decret de
Cot lectiVltzaoons i Control Obrer
Cnsi de govern EJ POUM és
exclòs de la Cener al1tat

mMÇ

abnl

3-7 de matg

contra Terol , ocupada per Ja

de Màlaga Batalla del

Jarama.

IS de

Batalla de GuadalaJara

novembre
23de
desembre

Cn.si en el govern de la
Cenerabtal
Enfrontaments a Bellver d e
Cerdanya 1Pu.igcer dà. Assassanat
de Roldàn Cortada.
Fets de ma,¡g a Barcelona. EJ
govern de la Repúbl:Jca es fa
càrrec: de l'ordre pílbhc 1de l a
defensa Cns1en el govern de
la Generahtat

Terol és reconquenda per Franco

març~abn1

25 de Jubol
~rdua

26de març

S'uucia l'ofensiva republicana

Repúbltca el dia 22

Sd'abrll

Enfrontaments annats a la
Fatarella.

febrer

s' mstal·la a Barcelona

l t38
21 de febrer

23 d'abril

1931
23degener

Ocupaaò franqwsta d'A!túnea

El govern de la Repilbbca

Es creil el CenseU d 'Economia de
Catalunya

12-17 de
desembre

Batalla de Brunete
Calguda de Santander

Oferwva repubiJcana contra

4 de

24 d'octubre

Calguda de Bilbao.

Fonnact6 d'un govern de la
Generalitat sense la CNT

juhol

Fracassa la msurrecci6 militar
Es constnuetx el Corrutè Cenrral

se1embre
26de
setembre
20 d'obtubre

d'Osca

19 de JWlY
29 de juny

Catalunya

li d'agost

88

Formaet6 del govern Juan Negrln

Juny

1936

OfensiVa franquls1a al front
d'Aragó Ruptura del front català
Ocupa~6 de Ue1da. Gandesa,
Balaguer, Tremp 1 Camarasa.
Franco deroga l'Estatut
d 'Autononua de Catalunya
Carta de Companys a Negrin en
què protesta Jl@T les marqmac1ons
sorenes per la Generalitat
Ofen.s1Va repubhcana s'uuoa la
bataUa de l'Ebre
Acaba la bata.Ua de rEbre.
Franco IIÚCla l'ofensiva general
contra Catalunya.

1139
gener -febrer
28defebrer

OcupaCJó tranquisla de Ca1aluny a

DlaJÇ

I d"abnl

Manuel Azafla, prestdent de la
Repúbhca. dunitetx
junta del coronel Casado
Fi de La guerra

Salvador Albert s'associà, des de Ventalló, al dolor del poble guixolenc.

S ALVADOR

kr/:,

ALBE RT

,q'~ ~~ d
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