
Ruta literària 
dels Miradors

Reconeixement a oficis tradicionalment femenins



La Ruta del Miradors va ser
una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

a través del SIAD (Servei d’Igualtat i Atenció a les
Dones) i amb el suport de les àrees de Turisme, Prem-

sa i
Arxiu Municipal.

Aquesta acció forma part del desenvolupament de polí-
tiques actives que realitza el municipi per fomentar

la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.

La Ruta Literària que aquí es presenta acompanya 
cada Mirador, cada vista i cada paisatge amb la sere-
nitat que donen els diferents textos oportunament se-
leccionats per la Biblioteca Octavi Viader de la ciutat, 
sempre en atenció a l’ofici que dóna nom a cadascun 

del Miradors.



El litoral de Sant Feliu de Guíxols recorda els diferents
oficis tradicionalment femenins desenvolupats a la

nostra ciutat en commemoració del dia internacional
de la dona treballadora.

Un bell reconeixement a totes les dones ganxones
anònimes i  a la lluita, encara vigent, per la

igualtat real dels drets
socials i laborals de les dones.



primera
rutaTrajectòria: 

Surt de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i acaba 
al mirador més conegut que hi ha a la ciutat, el de Sant 
Elm.

Distància: 2.57km
Temps: 40 min.
Dificultat:Baixa



primera
ruta
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Les remendadores



“Els mariners vells, que prenien 
la fresca al peu de les penyes, a 
l’ombra de les blavoses atzava-

res, ens contemplaven satisfets, 
articulejant ells amb ells i assen-

yalant-nos amb els brocs de les 
seves pipes. Les dones, que ado-
baven xarxa, aixecaven llurs caps 
de la feina i cridaven, bromejant: 
-Pareu ment que no eixugueu tot 
es peix de sa mar. A veure si ha-

geu alguna roassa!”

Joaquim Ruyra, “Una tarda per mar”, Marines 
i boscatges (Educació 62, batxillerat).

*Roassa: dofí gros.
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Les mestres



“La mestra ens feia fer aquella cal·ligrafia tan rodoneta 
amb l’acabament de cada lletra cap amunt

 i la erra amb aquell rínxol a l’esquerra
que a mi em semblava un tirabuixó. 

I a estudi, de fred no en passàvem gota, 
perquè donya Paquita no es deixava vèncer per 

l’escarransiment de les cases, i deia que volia un bon 
munt de llenya cada setmana, a la sala, que les lletres

només entren amb una mica d’escalfor
 i que, si volien que aprenguéssim, 

calia “poner un poco de buena voluntad”. 
Perquè jo el poc que sé, 

que quasi tot ho vaig oblidar més endavant, 
ho vaig aprendre en castellà.”

Maria Barbal, Pedra de tartera
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Les pageses
“És ara, i encara em sembla que veig 

passar aquelles pageses de la Vall 
d’Aro, de Santa Cristina o de Crota 

(“Carota”, en dèiem nosaltres, 
la mainada, mal dit), que ja a primera 

hora del matí, anaven pels carrers 
de Sant Feliu, totes netes i polides, 

amb el cistell a cada braç tapats, 
com unes petites tendes

de campanya, 
amb un drap blanc com 

una tofa de neu, 
i guarnit llur interior amb 

uns branquillons pelats
que devien ésser de bruc 

o de saüquer,
i tot de bossetes de drap,

també blanquíssimes 
–penjades com rates-pinyades-, 
de les quals regalimava encara

 un suc fresc i grogós: el xerigot*”.

Eduard Bardas Planellas, Amb ulls oberts de noi, 
*Xerigot: part aquosa de la llet.
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Les modistes



“Maria Lluïsa enfilà l’agulla de 
cosir, trencà el fil amb les dents, 
el nuà i es clavà l’agulla enfilada

a la bata, sobre el pit. 
“Com deu ser la núvia?” 

Ella no veia mai les clientes. (...) 
Treballava una mica absorta 

amb la boca mig oberta i amb 
la punta de la llengua entre les 
dents.  Calculava el temps que 

passaria per cosir  la punta. 
Sense adormir-s’hi, trenta-sis ho-

res.  Al taller els diria quaranta-
dues.  Al capdavall, si era llesta 

de feina,  no els ho havia pas de 
regalar. (...) 

Era un treball fi que reclamava 
habilitat i paciència. 

Quaranta-dues hores a divuit 
francs. Tragué la camisa 

del maniquí,  es posà el didal i 
agafà l’agulla.  Estimava el seu 

ofici per moltes raons,
però sobretot perquè li permetia 
d’entreveure un univers de luxe i 

perquè mentre les mans
 li feien la feina soles, 

podia somniar”.

Mercè Rodoreda, “Fil a l’agulla”, Tots els 
contes, MOLC 
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Sant Elm

L’ermita
Dessota un cel primaveral,

sobre la mar esvalotada,
la blanca ermita monacal,

avui, es torna endiumenjada.
Oh quina joia matinal

d’oir la missa començada (...)
cada graó que puja endalt

fa més sentor de marinada.
Vora l’encant del mar soliu,
veus la ciutat de Sant Feliu

com un esclat de meravelles.
I quan la Missa es va acabant,

a fora vibra, transformant,
el riure clar d’unes donzelles.

Joan Maria Feixas Torro



Goigs
I que n’ets de ben plantada

dins un clot, com dins un niu,
tan fina i tan encalmada,
entre l’aigua assolellada

i el recer del bosc ombriu
ai!, ciutat de Sant Feliu,
arran de la mar salada!

Agustí Calvet Pascual
‘Gaziel’



segona
rutaTrajectòria: 

Passa pel camí de ronda. Comença a Cala Jonca, rere el 
nou Club Nàutic. 
Acaba a la platja de Sant Pol.

Distància: 2.32 km
Temps: 45 min.
Dificultat: Mitjana (Trams amb moltes escales)



segona
ruta
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Les peixateres



(...) “A la Rambla Vidal d’avui (...), 
el tros tocant al Passeig del Mar era conegut, 
encara no fa gaires anys, per Portal del Peix, 

perquè allí l’entraven els pescadors 
venint de la mar, a la matinada, 

i allí mateix el venien, en uns taulells postissos, 
amb les paneres i balances que

feien mercat. 
Com que les peixateres s’eixugaven 

i escorrien les mans a l’escorça dels arbres,
aquests en quedaven untats i, un cop la venda 
acabada i emportats els entriquells, en aquell

cap de Rambla hi restava, surant, una misteriosa i 
pèrfida ferum d’escata.”

Gaziel (Agustí Calvet Pascual), Sant Feliu de la Costa Brava
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Les triadores



“Però el grup més nombrós és el de les dones que 
també han estat importants en el seu àmbit

i que han treballat fent taps, triant, fent anar les 
màquines, a les grans empreses o a casa en

la pròpia activitat familiar. 
En un cas i un altre fent de taperes i alhora fent-se 

càrrec del treball domèstic, 
dels fills i del marit en una doble jornada laboral. 

Ja se sap que, a més i ben sovint, 
les dones treballadores tenien el control de 

l’economia de la casa i eren elles qui decidien les
quantitats de què podia fer ús 

el marit per a despeses personals.
Aquestes dones anònimes que apareixen 

a les velles fotografies són també 
protagonistes a la història que expliquem”.

Santiago Hernández i Bagué, “La dona a la indústria”. 
Palafrugell i el suro
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Les mestresses



“La Mila passà deu o dotze dies en plena 
ubriaguesa de dona: netejava. Amb les portes i

finestres de la casa franques a tots els vents, i ella 
amb les faldilles a mitja cama i els cabells

esvalotats, no parava de quan eixia el sol fins que 
era nit negra. (...) A la Mila, lo que més

l’espantà, de moment, fou la cuina, perquè era on 
havia de raure més.

¿Qui seria capaç d’esclarir-les aquelles parets i 
sostres tan afumats? ¿Quin braó treuria el

pa de llot endurit de l’aigüera? ¿Qui podria tornar 
el llustre al bé de Déu d’aram i llautó que

penjava esgarriadament dels claus, menjat de ver-
det i pics de mosca sota la crosta de la pols...?

(...) La Mila aclucà els ulls i es tirà de cap a la feina 
com un nedador es tiraria de cap a la mar”.

Víctor Català (Caterina Albert), Solitud, (Educació 62)

*Raure: rascar. | *Braó: força. | *Pa de llot: massa de fang.
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Les dides



“Entre la dida i l’infant per ella criat s’estableix un 
estret lligam com de parentiu. (...) 

De la influència que la condició de la dida pugui 
tenir damunt l’infant, 

ens en parla la cançó de la manera següent:

Ve’t aquí el minyonet teu.
Cerca-li blanca la dida;

si la lletera n’és blanca,
el minyonet ne seria.

No el dónes a cap vilana,
que el minyó s’enlletgeria;

cerca una bona senyora,
que sia de cortesia.””.

Joan Amades, “I. Del bressol a la tomba: El didatge”, Folklore de 
Catalunya: costums i creences



Procedència
 i descripció 

de les imatges

-Portada. Procedència Josep Andújar

-Remendadores. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
Fons i autor: Francesc Llorens

-Mestres. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons 
Maria Soler Ristol. Autor desconegut.

-Pageses. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons i 
autor: Francesc Llorens

-Modistes. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons 
Francesca Basart Vigas. Autor desconegut.

-Peixateres. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
Fons i autor: Francesc Llorens

-Triadores. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
Col·lecció Municipal d’Imatges. Autor desconegut

-Mestresses. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
Col·lecció Antoni Vidal Arxer. 

Autor desconegut

Dides. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
Fons i autor: Francesc Llorens



(...) “La seva mare es guanyava la vida recosint xar-
xes i, tan prima de misèria, amb prou feines el podia 

alletar. 
Cada dia li feia un clotet al munt de les xarxes i allí 
el deixava, a recer del sol càlid, mentre treballava. 
Les altres sargidores que estaven criant, en veure’l 
tan desvalgut, se’n planyien i li donaven el pit una 

estona.”

Jordi Pablo, “La dida”, 
El gran llibre dels oficis perduts




