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1. POBLACIÓ 

Anys 

1872/1873 
1877 
1878 
1880 
1884 
1887 
1896 
1897 
1900 
1905 
1910 

Habitants 

6.434 
7.773 
7.601 
7.709 
7.679 
9.219 
9.990 
9.966 

11.333 
12.580 
11.327 

(Font: AHMSFG) 

lli 

li 
Índex de natalitat 

1877 1897 1910 Anys 

31 '1 28 22 0/00 

Taxa bruta de mortalitat 

30,2 24,5 20,3 0/00 

(Font: I. Barbaza) 

Moviment dels naixements i de les defuncions segons 
els registres parroquials 

Anys Mitjanes anuals Diferències anuals 
N M parcials acumulades 

1871 - 75 246 242 +23 8.540 
76- 80 242 203 +193 8.733 
81- 85 239 203 +183 8.916 
86- 90 246 240 +32 8.948 
91- 95 251 237 +71 9.019 
96-1900 281 256 +123 9.142 

1901- 05 280 252 +137 9.279 
06- 10 250 231 +95 9.374 
11- 15 207 212 -26 9.374 
16- 20 149 225 - 369 8.979 

(Font: I. Barbaza) 
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Moviment de la població a partir de 1787 (I. Barbaza). 



És evident que el creixement de població, paral.lel a 
l'expansió de la indústria surera, a l'eufòria urbanística 
i a les grans obres (construcció del ferrocarril i del port), 
era fruit de la forta immigració que atreia el desenvolu
pament i la consolidació d'aquelles activitats industrials 
i comercials. 

Alhora, doncs, augmentava espectacularment la im
portància de la població activa del sector secundari, que 
representaria més de la meitat de l'ocupació a finals del 
s. XIX. 

Sant Feliu, en aquesta època, esdevingué -quant a 
població- capdavantera dels pobles del Baix Empor
dà. 

El moviment demogràfic es mantingué positiu fins a 
començaments del segon decenni d'aquest segle. 

Segons la gràfica 111 , el màxim absolut de les mitja
nes anuals de naixements se situa a Sant Feliu entre 
1895 i 191 O. La qual cosa ens revela una arribada con
siderable d'immigrants. 

L'augment del nombre absolut de naixements seria, 
doncs, conseqüència i no pas causa de l'augment de 
població. 

Les obres d'esplanació i de fàbrica del tren comença
ren el1889. Va ser necessari que vinguessin obrers de 
fora d'aquesta comarca. En vingueren especialment de 
la província d'Osca, i molts d'ells ja es varen quedar 
aquí. 

I el mateix passà amb les obres del port (1904). 
Aquesta tendència demogràfica canvià bruscament 

a partir de 191 O. 

,.,. , 

ST. FELIU _ ... __ ......... 
--- _ _ .. pcèlaco) 

- ~- .......... --- - _,._ 

Balanç migratori (1. Barbaza). 

2. EL TREBALL 

2.1 .- LES DRASSANES I LA PESCA 

Pel que fa al camp, les vinyes que en feixes d'escassa 
amplada omplien les terres ermes es veieren danyades 
totalment per la fil.loxera (1881-1883). 

Els treballadors del suro i els pescadors que alterna
ven el conreu de la terra amb la fabricació de taps o la 
pesca es veieren obligats a dedicar-se només al seu 
treball , i sense replantar les vinyes s'abandonaren els 
terrenys que es dedicaren als pins, arbre que no exigia 
cap mena de cura. 

Al mateix temps, s'intensificà el conreu del suro [alzi
na surera] . 

El 1893 les drassanes foren traslladades a la platja 
de Calasanç per un acord municipal, decisió que pro
testaren els pescadors. 

Aquesta tradicional activitat que havia estat tan im-

portant a la nostra vila, a partir de 1870 perdé el seu 
ritme de treball de la mateixa manera que la majoria de 
les drassanes de tota la costa de llevant, que es veie
ren abocades gairebé a la seva fi. 

1.0 POKT 

De ' la ll.lustració Catalana", 1891 . 

Les causes les podríem trobar en la inadaptació de 
les nostres drassanes per a una construcció naval tèc
nicament renovada, que exigia que els bucs fossin 
metàl.lics i moguts a propulsió mecànica. 

D'altra banda, la independència de les últimes colò
nies, especialment Cuba, incidí negativament en la 
construcció de velers i en el comerç marítim. 

Amb la davallada de la navegació, els mariners -
com a sector social- perderen importància numèrica. 
Mà d'obra que podia ser absorbida per la indústria del 
suro i la pesca. 

El 1877 la gent de mar arribava tan sols al 8,82% 
(200), mentre que els tapers en constituïen el 37,92% 
de la població activa amb 860 persones que treballaven 
a la indústria del suro. 

També el comerç de cabotatge anava minvant a cau
sa dels nous mitjans de transports terrestres. Tampoc, 
doncs, a les drassanes no s'hi construïen les embarca
cions mitjanes. Només els pescadors els encarregarien 
els seus llaguts de sardinals. Als famosos mestres 
d'aixa Llorenç Boada i, sobretot, Josep Bosch (conegut 
pels mariners per Pep Bassó, i mort el1897), els succe
ïren Emili Bosch Jordà, Geroni Ventós i Ricard Esteva. 

Amb la disminució de l'activitat a les drassanes, ana
ren desapareixent tots aquells treballs que en depenien: 
teixidors de veles, corders, ferrers, calafats, etc. 

A les platges guixolenques, continuaren havent-hi els 
llaguts de pescadors que subsistien de la dedicació a la 
mar, i només en l'època dels sardinals es podien gua
nyar mitjanament bé la vida a través de la pesca de la 
sardina i de l'anxova que, preparada als saladors, en 
grans quantitats era exportada, sobretot a Itàlia. Evolu
cionaven les xarxes d'arrossegament, que de formes 
més elementals ja s'utilitzaven antigament. Raó per la 
qual la llei hagué de fixar un període de temps per a 
aquesta classe de pesca i una distància mínima (a sis 
milles) de la costa. 

Les següents xifres poden servir per a donar-nos una 
idea del volum de la indústria pesquera a Sant Feliu cap 
al1887: 
Peix agafat durant tot l'any 
Peix salat i premsat 

47 tones 26.000,-PTA 
17 tones 13.000,-PTA 
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Peix venut fresc 
Peix exportat a l'estranger, fresc 
Peix exportat a l'estranger, salat 
Peix exportat a la Península, fresc 
Peix exportat a la Península, salat 

Vaixells 40 Pescadors 160 

14 tones 
0,6 tones 
17 tones 
7 tones 

17 tones 

Plànols del Salvament (AHMSFG, sense data). 

El1886 es constituí a Sant Feliu la delegació local de 
la "Sociedad Española de Salvamento de Naufragos" 
que aixecà el18891'edifici del Salvament i féu construir 
el bot "Miquel Boera" (1898). 

L'eficàcia de la S.E.S.N. local va ser molt petita, 
sobretot després d'haver-se construït el port i el moll 
d'abric. 

Amb un sol molí de vent on moldre el blat conreat als 
voltants de Sant Feliu, el1880 ja hi havia una fàbrica de 
serrar moguda al vapor, on a més de serrar fustes -
moltes procedents d'Amèrica del Nord, Suècia i Norue
ga-s'hi trituraven els desperdicis del suro que després 
serien utilitzats en altres aplicacions. 

En resum, doncs, ni la destrucció de la vinya per la 
fil.loxera, ni el declivi de l'activitat a les drassanes i, al
hora, del comerç marítim no determinaren un descens 
demogràfic en aquest darrer terç del segle; ans tot el 
contrari. Fou a partir de 1875/1880 quan Sant Feliu ex
perimentà el creixement més espectacular de la seva 
població. 

Junt amb la construcció, la indústria surera era la que 
absorbia més mà d'obra. 

2.2.- FABRICACIÓ DE TAPS 

Així, doncs, la indústria i el comerç del suro es va 
anar perfilant com l'activitat econòmica que donava més 
ocupació als guixolencs, als que es veien obligats a 
deixar el seu antic treball a les drassanes o a la navega
ció, i fins a altres treballadors dels pobles de la zona i 
també als forasters. 

A partir de 1880 hom pot considerar que la fabricació 
i el comerç del tap entrà en una època d'expansió. El 
nombre de fàbriques s'ampliava: Batet (1869, 1887, 
1895 i 1889) [Cra. de Palamós]; Perdrieux (1872) [C/ 
Santa Teresa]; Rovira (1872, 1884, i 1891) [Cra. de 
Girona]; Tornabells (1888) [L'Havana-Santa Magdale
na]; Badosa (1889) [C/Provença]; Dausà (1891) [C/ 
Girona] ; Sala (1892, 1896) [Pl. Monestir]; Brugada 
(1893) [C/Campmany] ; Burgell (1893) [C/Santa Tere
sa]; Pecher (1894 i 1898) (C/Pecher]; Ferrer (1897) [C/ 
del Mar]; Sender (1898) [Cra. Tossa-Passatge del Bruc]; 
Villà (1898) [Cra. Palamós]; Salip (1899) [C/Surís]; Na-

dal (1899) [Cra. Girona]; O. Canadell (1885, 1904) lC/ 
Surís]; C.A. Greiner i fills (1906) (C/Pecher/Bruc], etc. 

Quines n'eren les causes? 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN 

]tt4qainas para la industria Corcho iaponera 

FÀBRICA DE SERRiN 

y 

EXPOR.TACIÓN DE DESPER.D ICIOS DE CORCHO 

t~Sl~llé HERNHHH~S 
SAN FELIU DE GUIXOS 

I ESPANÀ. -CATALUNA I 

La tranquil.litat política i social imposada per la Res
tauració coincidí amb una bona conjuntura internacio
nal , favorable als negocis surers. 

Amb els progressos de la fabricació i de l'embo
tellament de la cervesa, i d'altres begudes alcohòliques 
-malgrat els efectes negatius de la fil.loxera- es mul
tiplicaren els mercats consumidors europeus i augmen
tà la demanda de taps, en uns moments [finals de se
gle] de depreciació de la pesseta. 

Si hi havia mà d'obra disponible -procedent dels 
sectors esmentats-, també hi havia capital , diner, que 
així mateix procedia dels guanys aconseguits amb el 
comerç marítim, la construcció d'embarcacions veles 
etc. I, sens dubte, part del diner dels ame;icano~ 
s'invertí també en el bon negoci del suro. 

I com que es treballava fonamentalment per a 
l'exportació, l'entrada de divises fortes -especialment 
la lliura esterlina- afavoria de nou la reinversió. 

Les xifres de l'Apèndix I ens revelen la importància 
del negoci del suro de Sant Feliu en relació als altres 
pobles de la contrada que també fabriquejaven. 

San F dí u dt Guix ols Té:iêvammc.s: BATET 

CAT ALUÑA-ESPAÑA 

R E I M S 

2.3.- ELS MITJANS DE TRANSPORT 

Els transports terrestres, molt dificultosos, es feien 
amb carro. El 1865 Sant Feliu comptava amb 37 car
ruatges de dues rodes i una sola cavalleria per al trans
port de mercaderies, i 5 tartanes de luxe per a passat
gers. 

Pel que fa als marítims, hi havia una línia de vapors 
entre Seta i altres ports del Mediterrani. Joan Fortó i 
Jordà era el consignatari més important a Sant Feliu. 

Abans de construir-hi el port, el carregamentldescar-



llabiendo cesado uno de los sócios, D. Vicenle 
Ribot de la compañia de ordinacioo de t-.;ta <i Cal• 
das de Malavella y vice-versa, se ponc eu coooci
mienlo del púhlico que desde el dia 7 rlt! los cor
rieotes correra a cargo de D. Juao Dur:ín (:í) To
ledo, rigiendo los mismos précios y coutliciones. 

La admioistracion en casa D • ..duan ViceJM, 
calle de los Arboles. 

regament es feia al Racó de Llevant mitjançant barcas
ses. 

En aquest context d'unes vies de comunicació difi
cultoses al normal desenvolupament de la indústria, 
s'ha de situar la iniciativa guixolenca d'establir una línia 
de ferrocarril-aplicació del vapor als mitjans de trans-

Q 2J.\.C 2 

1 fi 

Agencia Marítima ~ ,, 
[l 

,I 
' 

JdAN fORTÚ JORD·A 
I 

li 

J 

li 
Sjlfl FELIU DE GUIXOLS 
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Plànol de R. Pardo, incorporant-hi el port molt posteriorment. 

port- que l'unís amb Girona. La inauguració del nostre 
tren (1892) va ser possible per la intervenció personal 
de Joan Casas i l'Enric Heriz, amb el suport de tot el 
poble i de capital exclusivament guixolenc. L'exposició 
i l'extens catàleg publicat sobre aquest tema ens per
meten d'abreujar aquest apartat. 

El 1901 aparegué i s'aprovà el projecte del port que, 
per la intervenció personal de Salvador Janer i d'Eduard 
Carbonell, el1904 es començà a realitzar. Circumstàn
cia que s'aprofità per a fer-hi venir el Rei Alfons Xlii. 

Es feia realitat un vell somni dels guixolencs, que fou 
útil per a la protecció de les embarcacions en dies de 
temporal i per l'activitat comercial mantinguda durant 
els primers anys. 

Activitat que més tard s'afebl í moltíssim. 
Si bé el braç de l'escullera fou inicialment útil, com 

acabem de dir, d'altra banda -estèticament-limità la 
perspectiva del mar, empetití la badia i "la platja quedà 
una mica engabiada". Circumstància negativa que els 
nostres millors escriptors mai no han deixat de lamen
tar. 

3. CREIXEMENT URBÀ 

3.1. EXPANSIÓ DE L'ESPAI EDIFICAT 

1875. Plànol de la vila fortificada de l'enginyer C. Barraquer. 

La superfície edificada a Sant Feliu guanyava te
rreny, com es pot constatar al plànol de 1885 fet per R. 
Pardo de Figueroa. 

Anaven desapareixent les terres de conreu compre
ses entre el carrer del Mall i la riera de Sant Amanç/ 
Monestir, on s'hi anava edificant. Aquest creixement pel 
pla (C/Capmany, Pécher) constituïa l'Eixample guixo
lenc. 

Oberta la carretera de Girona i els carrers: Mercè, 
Concepció, Sant Martirià, Marquès de Robert, Santa 
Magdalena, la ciutat s'estengué ràpidament cap a la 
part alta. 

També la ciutat s'eixamplava per la banda de la ca
rretera de Palamós i de la nova estació del tren. 

S'enderrocà la muralla del convent (1897), i restà així 
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Plànol de R. Pardo de Figueroa (1885-1889), modificat el 1902 

(AHMSFG). 
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Diferents models d'enllumenat públic de l'època, a Sant Feliu (Dibuix 
de Néstor Sanchiz). 

configurada la plaça del Monestir allí on antigament hi 
havia hagut el cementiri (extingit el 1834). 

La idoneïtat urbanística del nucli de la ciutat, les ram
bles i sobretot el Passeig, es constituí en l'espai urbà de 
la burgesia industrial i comercial guixolenca. 

I l'extensió edificada que començava a partir dels 
carrers de la Rutlla i de l'Hospital es deixà per a la clas
se treballadora i per a la instal. lació de fàbriques i ma
gatzems. 

La prosperitat econòmica de finals de segle va facili
tar que la ciutat es dotés de les infrastructures més 
modernes: aigua domèstica, clavegueres, la il.luminació 
de gas a les cases (1882) i als carrers (1883) -mentre 
persistia la de petroli-, i el telègraf (1882). El 1807 
l'electricitat arribà a les cases, i un any més tard 
l'enllumenat públic era mixt: d'electricitat i de gas nou 
(de la fàbrica nova de la carretera de Palamós) , i 
s'aboliren definitivament els fanals de petroli i de gas 
vell (de la fàbrica vella del carrer de Santa Magdalena). 

Aquell progrés no solament permeté de dotar la ciu
tat de millors serveis, sinó també de replantejar-se-la 
[la ciutat] en el seu conjunt . Les noves i nombroses 
demandes d'habitatge comportaven la necessitat de re
formar i eixamplar l'espai urbà de forma més adequada . 

En aquest marc, el Pla de Reformes de l'arquitecte 
General Guitart era la resposta a aquesta situació que, 
de fet, esdevingué el Pla de l'Eixample per a Sant Feliu. 

Els passeigs del Mar i dels Guíxols, ja ben arreglats, 
disposaven de bancs per al repòs dels qui hi passeja
ven. 

També els panteons del cementiri -projectats per 
l'arquitecte gironí Manuel Almeda i realitzats pel con
tractista Pere Pascual- reflecteixen l'esplendor social 
de les famílies guixolenques més benestants (el d'en 
Casas, de Puig i Cadafalch; el del Marquès de Robert, 
obra de l'arquitecte Joan Martorell i Montells, etc.) que 
sobresurten de la senzillesa de la resta de tombes. 

Carrer del Mar/Passeig -cantonada Sant Llorenç, davant del Casino 
' La Unión', a començamenls de segle. (Dibuix de Néstor Sanchiz). 

3.2.- L'ARQUITECTE I EL MESTRE 
D'OBRES 

Així , doncs, cal destacar a lmenys dos noms: 
l'arquitecte General Guitart i Lostaló (1859-1926) i el 
mestre d'obres Pere Pascua/ i Saguer (1848-1926), 
protagonistes de l'expansió urbana. 

Tal com ha passat, fa ben poc, amb el Pla General 
actual, el pla de reformes de Guitart -posteriorment 
anul.lat- tampoc no va ser un pla ideal per a la ciutat, 
per la complexitat -entre moltes altres- d'haver de 



conjugar els interessos dels més privilegiats amb els 
col.lectius. 

Així és que l'obra de l'arquitecte Guitart serà més 
important per a les petites reformes del moment i per la 
seva futura influència, que pràcticament ha arribat fins 
avui. 

També sobresortí la seva personalitat professional, 
en el context arquitectònic, que restà reflectida perfec
tament en no pocs edificis guixolencs d'una singular 
bellesa: Casino dels Nois (1889), Asil (1904), Farmàcia 
Ruscalleda (1909), casa de Josep Maruny (1909), 
l'enderrocat Casino El Guixolense -dels Senyors
(1909), etc. 

Projecte de l'asil Suris (1904) de l'arquitecte Guitar!. 

I deixant de banda les actituds ideològiques i les cir
cumstàncies familiars que envoltaren la persona de 
Pere Pascual, cal destacar l'ingent i excel.lent tasca que 
aquest mestre d'obres desenvolupà a la nostra ciutat 
de finals de segle i començaments de l'actual. Citarem 
només alguns edificis que, ells tots sols, ja demostren 
el que acabem de dir; Casa Sibils (1892), Llibreria Via
der (1902), Casa Ribot (1904) , l'aparador de Can Ca
nals (1904), el Cineorama (1907), la casa Brugada 
(191 0) ... Totes aquestes cases foren projectades i aixe
cades per ell. 

L'estatge social del Casino La Unión (1889), les ca-

Projecte de Guitar! del Casino dels 'Senyors' o ' El Guixolense' 
(1909). 

ses Patxot (1882 i 1895, anteriors a l'actual edifici del 
1917/1920), Llagostera (1889 i 1890), Ball.llovera (1898 
i 1899), amb la resta, embelliren -"tacant-la de color 
rosa"- la ciutat. 

Guitart i Pascual foren, sens dubte, els qui més in
fluïren en la formació arquitectònica i urbanística del 
Sant Feliu d'aquest període. (l 'arquitecte Joan Bordàs 
Salellas, encara estudiant, serà el futur continuador de 
l'obra dels dos primers. D'ell, però, en parlarem molt 
més en el pròxim "Taller"). 

Tot plegat va fer possible que Sant Feliu rebés de la 
Corona -mitjançant un reial decret- el títol de ciutat. 
Era l'abril de 1902, quan el pregó del nunci ho donà a 
conèixer als veïns -ciutadans-de Sant Feliu. Segons 
L/evor-setmanari catalanista-la notícia va ser rebu
da per la majoria de la gent "com qui sent ploure o a tall 
de broma". 

4. EVOLUCIÓ SOCIAL I POLÍTICA 

Un cop superats els canvis del sexenni i la breu ex
periència de la República - amb la conseqüent darrera 
carlinada-, la Restauració imposà una estabilitat polí
tica que venia a coincidir amb aquella etapa de prospe
ritat per als negocis de la nostra burgesia comercial i 
industrial. 

Tanmateix, els efectes socials d'aquell benestar ben 
aviat es deixaren sentir. D'un poble gran, en sorgia una 
petita ciutat industrial. D'un sistema de vida tradicional
ment pescador/mariner i artesanal es passava ràpida
ment a una població de fàbriques, de societats anòni
mes, d'inversors estrangers, de lliure competència ... 

e::::::::::=:::::::::. =~=-

. ·,k~)dtw~-/.!J.J' ~~J.· 

1903. Les associacions obreres es reuneixen per a fer un seguiment 
de la vaga (AHMSFG). 
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Mentre, s'anava generant una nova diversificació so
cial: propietaris, fabricants, comerciants, tapers assala
riats, paletes, etc. 

En resum, apareixia una heterogènia classe burgesa, 
i un proletariat que, si vivia relativament bé en les cir
cumstàncies pròsperes de què parlem i en relació al 
nivell de benestar de la majoria treballadora d'altres 
poblacions industrials, anava prenent consciència de la 
seva situació de desigualtat respecte als amos, pel que 
fa a la distribució -poc justa- dels guanys de la pro
ductivitat. 

Els nous sistemes de relacions laborals, la nova 
mentalitat prenia cos amb el desvetllament ideològic
pel contacte amb les idees europees, amb les lectu
res, ... - impel.lien uns i altres a descobrir la necessitat 
d'unir llurs esforços per aconseguir més força. Un movi
ment de sol idaritat de signe contrari , i d'enfrontament 
entre obrers i patrons, sacsejaria el teixit social. 

El1893 es creava el Centro Federa/de caire polític, 
republicà, però també instructiu i recreatiu, després 
d'unir-se les diferents faccions republicanes de Sant 
Feliu de Guíxols. Aquest republicanisme anticlerical i 
enemic del lliurecanvisme va ser adoptat per una majo
ria de la burgesia industrial i comercial de la nostra ciu
tat. Josep i Francesc Iria, Narcís Duran, Rafel Piñol , 

AL PÚBLICH 
1)' ::r.lgdn temps cns:l. qu' aqu($t Centre C."~ I:\ aym:tnt <'olm el que m6 Jc lll pr<>:,.pent:1t 

moral y material de totas las classes y estaments d' aqantn \ ï la, n seguint ab gran intcffs 
los treball" y restion$ practicadas ~r nostra corporació Municipal ab lo fi d' acth•ar per tot9 
los medís pOSSibles ta obtenció del Port, que ab tantl iu~icia com inutilitat venim re<:IAmllnt 
los gui:c.olenchs, ja desdc '1 sigle XV. 

Per aquesta rahó, fou gran el goig que sentlrt1n quan ens cntt'ní.rmt temps ('nrern ql) <' 
'I municipi habia acordnt obr ir un emprestit i\ fi de contribuir:\ IR rcalisa.ció d' obnl tRnt im1 

portant y dc 1.1qt vital interés pera la prosper itat Cic St Feliu, pus sempre ha estat nostre eri· 
t er i, que la primera en imposarse sacr ific is te de ser la regió, comarca ó viht que m~ inttrcs· 
s:tdn estA en In realisadó de la empres.'\ ó obrn qu e té dc bcncfici:\rln . 

Si may per un in.c;.tant hnbíam c regut en li\ reJiis:tció dc scmbl:mt projt.<ctc, fou qu:t.n 
,·cgérem que 'ls nostres eonecllers comprcnhm per fí quin cm el enmí mes prActich y el medi 
mes honrós d' obtenirlo, JlCr un poble que s' c:stim:a y que desitja ,·curer rcalis.,t un ldCóll. 

M es per desrr-acia nostre, t otas aqudlas ilusions y espc:rans.1.s s'han tsvahit com fum 
dC$de: 1 retorn de la Comissió municipal, que a nA d. Madr it <l gestionar l ' apro,·ació del pr<>' 
jec.te y i oferir al Estat els cabals de la Víla. Lo sol qu' han obtingut, lo únicll qu' han a lcan• 
sat , :1 part d'una rran provisió de promesas. ha sigut l' apro,•ació del dit prok-cu~. pro en 
cambi el! HOslre& protu.lors de Madrft ~bchint exclusivament 4 min~s purament personals y 
polfticas, vAren lograr d 'ells la n:nuncia de lo qu' era Ja no-..tra rorsa mes poderosa, dc lo 
ilnich que podia donamos certa prioritat 6 superiorita t, de la nostra forsa económica: en un!'l 
paraula, v.,ren deixarse arrebassar el medi mes curt y mes segur y scncill d'obtenir lo que 
vol~m. En lloch d e demanar en nom y per compte de l:l Vila In concessió del port, lo qu · en 'i 
tiaguer.'\ coloc;u en una s ituació otolt mts independent, y_qu' es lo que cntcn~m que procedia , 
entregAren ;t n' el Sr. Puigcen •er tots els mcd1s ncccssotns pern pogucr ctcrm~1r en profit seu 
la solució desitjndn, li facili{<\ren d1 aquesta manera las 3rmas pera continuar eltcrc:int sobre 
nosaltres t/ jou polllich d qu' e'! s 'IJOl l en(r j rmyilti y V rcgal;\rcn <\questa mena d' esqu~ ab 
que grumejar :\In gent seneilla, sempre que 's tracti de ' fer d iputat ;t .11gún pcrson:uje t.lc In 
scv:t colla, com s.embla ser la seva intenció Natunt lment, :\n ' el Sr . Puig-cerver no li con ve· 
nia el que St. Feliu s'emancipés y comcru.és a:astantsc una quantitat importa ni en la con.;;;· 
truC'ció del Port pus aixó l'oblig aM moralmente :1 cont inua m e las obr:b r o;,i ai ocis ho fcya 
f nUava pot ser ;t sos compromjsos envers la \'Chma població. 

Precisa mene per tot aixó q ue deix~m dit, es que 1s comissionats del ~lunicipi dcbian 
tenir tot 1' empenyo en no renunciar hi r tota ~a enter~~ ncrt'\.c;aria pera ...o~;tenirho .. y aixó 
es precisament lo que no han saJ)igut fer. 

f\ o es que duptém de la seva bona fé y 'oons desitjos no, pro ens dol. no pod4!m ncgarho, 
que s' hagin dcix:U caurer tant ~plA, en los p~ranys y tr~tmpas que 1s hi ha parat qui no c<r 
tima t\ nostra Vila mes que pels benefici~ que d' ellot en pot trc ur·cr y que sera qui d' uM ma· 
nern mtS inmediata en prtlpar.:í. los pt>rjudicis. " 

Després de tant migrats y tlastimo50s resultats com son e ls obt inJZuts, pus que de certa! 
¡:n-omesas tithom sap per expcriencia el va.lor que t~ncn y el t'a!> que s'en pot fer , !<tO l~ no~ 
CJUedarlot la tristn convicció dc que pod~m )a renuncmr, al mcny~ pe r llarch.., :l. nys, ¡\ ,·eu1'C1' 
1·calis¡¡dn aquesta aspiració y a planycr 'ns, per lo tant , dc Ja c.l~gracia que pcro;cgucix .. no~· 

tr!'l V iln es1jm.1.da. ~tes no tot acaba aquf. . 
L'esmentada comissió en vista se¡-uramcnt, de lo moll/~sún que p<'r St. Feliu hn fet el 

S r. Puigcer\'c:r. propos.1. en la sessió de 2 • convoc.uoria del d ia 6 del corrent, lo nomen.1.ment 
de fill adoptiu o\ f!'lvor dc dit senyor, opoSàntShi en compliment dc son de~r un sol ~o-ce ller. 

· . Dcvan~ de semblant proposició, que ;t n<Ktre entendrcr, ens hum• lla y reba•xa, fino; al" 
uÍls de la mateixa. pèrsona oi qui es ,·ol agm çiar, pus res li debém y res ha fet per nos.ahrt"St 
M>ls ens resta fer constar ben alt que, sigu~m pochsó sigu~m moltS, v:.lguém forsa ó ' •alguém 
poch, protcst'ém indigo.:atsdese:mbl.:ants propósits.qu' un tant baix concepcc don:ari:an, :~oi .,. 
:arr i,·nb.'\Ïl :\ realiS<lr , de la dignitat y del bon nom del nostre poble. 

Sa ui l'Niu de Gui.rols, 2:/ nrset111brr dr 1901 . 

~~. 
:· J~ >F 
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El Centre Català s'adreça al públic guixolenc (AHMSFG). 

Salvador Albert i molts altres guixolencs destacaren en 
aquest partit polític, i el setmanari El Programa en fou 
molts anys el seu portaveu. 

Mentrestant, un altre sector minoritari de la burgesia 
va adoptar el regionalisme polític, un catalanisme con
servador i clerical que cristal. litzà amb la creació del 
Centre Català, que el1 901 va ser admès a la Unió Ca
talanista, i que anys després s'adherí a la Lliga. Llevar 
n'era el seu setmanari. El Centre Català era "una socie
tat eminentment patriòtica, política i social" -deia Pere 
Pascual, un membre pioner de l'agrupació-, però tam
bé ho era d'esbarjo. Joan Casas, Rafael Patxot, Marià 
Vinyas, Agustí Casas, Lluís Martí, Josep Palahí, Josep 
Gassiot, tots ells de gran erudició i ben relacionats amb 
personalitats catalanes, com el canonge de Vic Jaume 
Collell (sovint s'hostatjà a casa de Pere Pascual) i el 
poeta Joan Maragall. 

Ja abans, el 1892, el citat Pere Pascual de la Unió 
Catalanista participà, com a compromissari comarcal, 
en les Bases de Manresa. Com ho fou també Joan Vi
cens i Puig de Solius. 

El 1905 es creà la Cambra de Comerç, i així 
s'independitzava de la de Palamós. 

Per la seva banda, també els obrers s'associaven 
per a defensar-se d'un sistema que els discriminava 
injustament. Crearen els seus sindicats, cooperatives 
de consum i de producció i diverses societats d'ajuda 
mútua. El 1903 n'hi havien 35, d'entitats populars: vuit 
d'ajuda mútua, tres casinos, tres cooperatives, onze 
sindicats obrers, dues confraries de pescadors, etc. 

Làpida de l'obrer mort durant la llarga vaga del 1900. 

Algunes d'aquestes associacions obreres varen ser 
protagonistes d'algunes vagues (la del1900 va ser molt 
llarga i greu) i, des del 1890, començaren a celebrar la 
festa del Primer de Maig per a reivindicar una jornada 
laboral de vuit hores i altres millores socials. Els fets de 
la Setmana Tràgica (1909) revelaren tot el malestar 
contingut en el si de les classes populars. 

Políticament aquest període (1910) acabà amb la 
victòria electoral, molt sonada, de Salvador Albert -
secretari de la Cambra de Comerç i representant del 



1909. Llista dels acusats arran dels fets de la Setmana Tràgica. 
(AHMSFG). 

FIDES PA TRIA AMOR 

A la memoria d e los brav os guixol en ses 

que a llli, en leja,no s uelo, p erecier on defendien

do el hon or de l a desdichada nación esp añ ol a . 

R. I. P. 

En el dia en que la villa de Guíxols cele

bra la mayor de sus fi.estas, incentivo iay! en 

mas felices tiempos de vuestros juveniles 00· 

razones, "LA LEALTAD", a.gradecida a vues

t ro heroico sacrificio en aras de la P atria, os 

dedica un recuerdo y una lé.grima. 

-
El setmanari guixolenc "La Lealtad" (1-1-1898) recorda els morts a la 

guerra de Cuba. 

republicanisme federal- sobre Francesc Cambó, 
l'home més important i conegut del catalanisme con
servador, de la Lliga. 

I, a més, els republicans federals dominaran el go
vern local pràcticament sempre, en eleccions lliures. 

Una fundació assistencial bàsica va ser la de l'Asil 
Surís (1906), que al principi hostatjà vells d'ambdós 
sexes, i després acollí també orfes. 

Mentre que l'Hospital municipal continuava oferint, 
amb 38 llits, els seus serveis sanitaris. 

Tampoc, al nostre poble, no va ser possible d'evitar 
el fort sotrac psicològic que per als guixolencs repre
sentà la pèrdua de Cuba, Puerto Rico i Filipines ( 1898), 
amb quines colònies Sant Feliu hi tenia tants lligams. 
Foren inútils les rogatives que el prelat feia fer a la nos
tra parròquia "a fin de obtener del Todopoderoso el tri un
fo de nuestras armas, en la injusta i rapaz guerra que 
nos hace el ambicioso y coloso Yankee". 

El retorn dels primers soldats ferits i el dels repatriats 
a Sant Feliu -després, el1903, també ells constituïrien 
una societat- mostraven visiblement aquell desengany 
col. lectiu. 

5. CONDICIONS LABORALS I SALARIALS 

Oficialment, el1884, es treballaven 1 O hores diàries, 
però en realitat se'n treballaven més, de les sis del matí 
fins les 6 de la tarda fent un breu parèntesi a l'hora de 
dinar. 

Segons la feina, en algunes fàbriques es treballava 
el matí dels dies festius; i en altres, els dilluns es feia 
festa. 

El nombre d'obrers variava molt d'una fàbrica a una 
altra. N'hi havia amb més de 200, quan altres només en 
tenien 1 O o menys encara. 

Hi treballaven homes, dones i nens. Normalment els 
nens, a partir de 1 O anys, treballaven d'aprenents enca
ra que no estaven ocupats tot el dia. 

Les noies començaven a treballar als 16 anys i, mol
tes, un cop casades, hi tornaven, a la feina. 

.%.. "'~..., f ..:..y- /,f"-"" -.[, /_?h> 

YG.( @b<>..tk 

191 O. Llista de preus i de sous (AHMSFG). 

9 



10 

Les dones, que normalment no es barrejaven al tre
ball amb els homes, es dedicarien cada vegada més a 
fer anar la màquina de ribot, o garlopa, moguda a mà
ja ben introduïda-, per la simple raó que se'ls pagava 
menys que a l'home, com veurem més avall. En la me
sura que s'introduirà la maquinària a la fabricació del 
tap, la presència de la dona guixolenca a la fàbrica serà 
més nombrosa. 

En aquella època, però, la maquinària s'utilitzava en 
l'elaboració de taps de classe inferior. I es continuava 
fent a mà aquells taps que necessitaven d'un millor 
aprofitament, per la qual cosa podien ser més apre
ciats. 

Els sous podien variar molt segons la classe de tre
ball a què es dedicava l'operari, i segons la dificultat i 
destresa de cadascú. 

Així el 1884 un carrador guanyava entre 12 i 14 rals 
diaris, mentre que el taper en guanyava 11. 

Pels volts del mateix any, sovint es treballava a preu 
fet. Es pagava el treball en relació directa a la quantitat 
fabricada i a la seva qualitat o classe. Així un miler de 
taps mitjos llargs es pagaven a raó de 14 rals, i altres 
(topetes, curts puntuts i tomanyins) a 4 i fins a 3 rals. 

El1897 bullidors, raspadors, carradors, triadors i em
baladors tenien un jornal fix, que podia anar de 2,50 
PTA a 4, que cobraven els triadors. 

Els tapers i refinadors treballaven a preu fet, a tant el 
miler. 

De 1906a 1910 

Obrers de fàbrica 
Obrer altres oficis 
Jornalers (agrícoles) 

Homes Dones Nens 

Màxim Mínim Màx. Mín. Màx. Mín. 
4 PTA 2,75 2,50 1,50 2 1,25 
4 3 1,50 1 
3,35 2,50 -

(Font: AHMSFG) 
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Imprès de Ja Lògia Maçònica "Gesoria" de Sant Feliu, 1888. 

6. CULTURA 

Una característica comuna al republican isme federal 
i als sectors més avançats del moviment obrer va ser la 
defensa de les doctrines del lliure-pensament o laïcis
me: celebrar casaments, batejos i enterraments estric
tament civils; confiar l'educació de llurs fills a les esco
les racionalistes, etc. 

Segons aquest corrent ideològic, es crearen socie
tats de caire laic: la institució lliurepensadora García 
Vao {1887), la lògia maçònica Gesoria (1888), el Fo
mento de la Enseñanza Laica {1889), quan ja havia 
aparegut la primera escola laica, La Verdad, el 1885. 

L'església Evangèlica, per la seva banda, intentà 
també d'implantar-se a Sant Feliu. El1891, al nou saló 
Torrent, un pastor evangèlic donà una conferència so
bre: "El Cristianisme primitiva según las Sagradas Es
crituras". I el 1895, al carrer del Sol, 2, s'inaugurà un 
local destinat al culte i a la propaganda evangèlica, del 
qual se'n féu responsable Francesc Bardolet. 

Ni el laïcisme ni la predicació evangèlica -sembla
no arrelaren ni feren canviar unes idees i uns costums 
religiosos que de temps immemorial s'anaven passant 
de pares a fills. 

Dibuix de l'església parroquial des del carrer de l'Hospital (IJ.Justració 
Catalana, 1891 ). 

Quant a l'església Catòl ica, l'any 1896 hi tenia al po
ble 11 sacerdots i 6 convents {55 religiosos). I, uns anys 
més tard, mossèn Sants Boada i Calsada (1875-1936) 
inicià el seu personal apostolat social. Fundà, entre al
tres, l'Ateneu Social {1907), una caixa d'estalvis {1907) 
i una cooperativa de consum (1908). 

La premsa experimentà un ressorgiment espectacu
lar: Eco Guixolense, El Noticiero, Bajo Ampurdan, El 
Guixolense, La Lealtad, Cap i Cua, Sol i sambra, Lo 
Trapacer, El Racionalismo, El Siglo XX, La comarca 
Federal, El Programa, etc. També arribaven -i es lle
gien- publicacions espanyoles i estrangeres. 

L'esperit burgès es reflectia en la cultura. I els treba
lladors veieren en el saber un mitjà d'alliberament. De 
manera que uns i altres emprengueren una tasca cr~a
dora, de forma pròpia i diferenciada, en aquest sent1t. 

El llegat del benefactor guixolenc, mort a Marsella, 
serví per a constituir el CoLlegi Vidal ( 1871-1872). 

El mestre de l'escola pública Telesfor lzal redactà 
una Gramatica Castellana (1872) per a l'ús de les esco
les de Catalunya. Tractava de facilitar l'ensenyament 
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GRAMATICA CASTELLANA 
PARA USO 

DE ·LAS ESCU ELAS DE CATALUÑA, 

IHVIDIDAS EN CUAT RO CL\DERMJS. 

l'O. 

Proftser dt i:\Siturcioll rrimuia ~:sprrior. 

GERONA. 

Iu• I·· c!r l-' r·am·iH·o UoiC'a, suecsor tlt• Jnac1nin Gra~es. 

"Gramàtica Castellana" a partir del català, escrita pel mestre ganxó 
T . lzal. 

de l'espanyol a partir del català, l'única llengua que par
laven i coneixien bé els alumnes. 

Amb les escoles confessionals [Cor de Maria (1865), 
Carmelites (1879), Divina Pastora (1888) i Germans de 
les Escoles Cristianes (1891 )), la laica (també 
d'iniciativa privada) i les públiques, s'iniciaren classes 
nocturnes per als obrers. I la renovació pedagògica de 
Pau Vila, a finals d'aquest període, també arribà a Sant 
Feliu. L'escola racionalista esdevingué l'escola Hora
ciana. 

I el1900 començà a funcionar un Alberg infantil, amb 
capacitat d'acollir-hi 40 infants. 

Sorgiren tot un reguitzell de societats populars i cul
turals que intentarien completar l'ensenyament privat i 
públic. El Centro Recreativo (1884), els casinos bur
gesos i menestrals -Guixolense, La Unión, La Amis
tad, La Constancia (dels Nois) i les seves seccions de 
lectura i biblioteca eren uns testimonis d'aquell esperit i 
de l'associacionisme cultural. Les societats corals, 
Gesoria i Avant, les primeres orquestres, bandes, tea
tres, l'escola de Belles Arts i la magnífica Exposició de 
1892 eren altres testimonis d'aquella vitalitat artística. 

No hi faltaven tampoc les vetllades literàries-musi
cals més elitistes. 

Hi havia, en conseqüència, més encàrrecs a les di
verses impremtes locals. D'aquestes sobresortí la tas
ca i el bon gust de la impremta Viader. Amb fulls de suro 
imprimí el famós Quijote de la Mancha el 1905. Octavi 
Viader fou l'editor de les publicadions del Centre Ca
talà, i de moltes altres; totes elles, de qualitat. 

Estampà la majoria dels llibres escrits pels nostres 
lletraferits, que es decidien a utilitzar definitivament la 

llengua catalana per a expressar llurs sentiments i 
idees, Francesc Marull, el maragal lià Salvador Albert, 
Josep Lloveras i Roig, Mn. Josep i Joan Compte, etc. 
La participació dels escriptors ganxons i l'organització a 
Sant Feliu de Jocs Florals palesaven aquella eufòria 
literària. 

El pintor Jaume Pons i Martí (1855-1931 ) s'establí a 
Sant Feliu l'any 1878. Donà classes i exposà algunes 
teles a l'aparador d'una botiga del carrer Major antic. La 
seva producció pictòrica a Sant Feliu va ser important. 
La portada d'aquesta publicació n'és un bon testimoni. 

Fou també una ciutat capdavantera a disposar 
d'àlbums fotogràfics, des del1882 amb el de J. Bertran, 
i el d'Amadeu Mauri a començaments d'aquest segle. 

La presència d'un gran historiador [Hurtebise], arxi
ver i arqueòleg, a començament de segle féu possible 
la reordenació del fons documental i, amb l'excavació 
del poblat ibèric del Fortim, l'inici d'un petit museu. A 
més, ens ha llegat els millors coneixements que actual
ment tenim de la nostra història medieval. 

Malgrat tot el que acabem de dir, i com a conclusió 
d'aquest apartat, segons dades oficials de 191 O, el tant 
per cent d'habitants de Sant Feliu alfabetitzats --que 
sabien llegir i escriure- sobre el total de població 
(1 1.327) era del 57%, és a dir 6.513. Un percentatge 
lleugerament superior a Olot, però inferior al de Figue
res i Girona. 

A >II'URO,\N. - Jóvcnes de San l'eliú de Guixols, 

apunte de Baldomero Galofr e 

7. TEMPS LLIURE I DIVERSIÓ 

A més de col.laborar en les seves associacions, els 
treballadors llegien totes les publicacions i els llibres 
més moderns, seguien les conferències del Centro 
Recreativo i s'anaven posant al dia sobre tot tipus de 
teories liberals. Val a dir que aquest clima de llibertat 
ideològica i de costums - com hem dit abans, es trac-
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ta va d'una emancipació més teòrica que pràctica per a 
la majoria de la població ganxona- espantava una mi
noria mentalment tradicional i moralista. 

La participació en les corals, el bon gust per la músi
ca i l'afecció envers el teatre, es combinaven -per part 
de la nostra gent- amb sortides al camp, berenades i 
aplecs. A Sant Amanç, pel novembre, s'hi feia la cas
tanyada. I pel maig, l'aplec de Sant Baldi ri reunia nom
brosos veïns de Tossa, Llagostera, Sant Feliu i la Vall 
d'Aro. 

El1898 s'obrí al públic el balneari/banys de la Pedre
ra, d'en Baldomero Pilot. 

Els banys i els jocs a l'aigua (la famosa cucanya), les 
carreres de cintes en bicicleta, etc. eren altres de les 
moltes distraccions del moment. 

Les festes més celebrades eren les de Sant Pere, 
Sant Feliu, Nadal, Cap d'Any, Carnestoltes, el Corpus i 
sobretot la seva vuitava, que era una setmana 
d'animació, balls, passades i de funcions religioses. 

Era costum d'engalanar els balcons de les cases amb 
banderes, gallardets i domassos, i també els carrers. 

Qualsevol ocasió era ben aprofitada (uns nuvis que 
retornaven del seu viatge, l'arribada d'un polític) per a 
fer-hi una passada amb les serenates de les orquestres 
guixolenques. 

Al Passeig, durant l'estiu , s'instal.laven els primers 
cines en barraques o envelats: els cinematógrafos Jau
me Tell , Vilallonga, Polak, Moderna, etc. 

PROGRAMA 

MONSTRUO 

con su Risa, 

Desmige y 

Oespiporre 

.1,9' 

Hay que '!er , 
las.. pelicúfas \ 

Natural es 

Cómicas y 

Oram8ticas. 

fi las 3 ae la tarde y ti las 5) àe la noche. 

B L A N e O Y N E e R O co!ncA 

Escena DRAMATICA de ~L DANIEL RICHE 
Interprttado. por M. NU MES M. Kergolan 

tt g~~~t~~ I ~~~~f':!b~erdie~ 
M. GRF.GOIHE Verdiero (padre) 
Mlle. BAURJ E. Quergolan. 
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EL BUSTC DEL COMr\ ND,', NT E COMICA 

Las dos huérfanas ó el Registro de la· policia 
hlt~rpretado por J . Rolie.y, L. Fleury, l) . Renot, L. M. Duqueame, Dorival y Villa . 
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Un ladron que bebe demasiado co.ÏwA 

EXITO Drnitrü Dons5oj EXITO 

DrarnétiCB en colores Pelicl,lla··de-a rte rus9 
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A partir del 1906 començà a haver-hi els cinemes 
amb local propi: Lons'or(1906), Internacional (1906), El 
Guixolense (1907), Cineorama (1907) i el Mundial. Al 
teatre Vidal o No vedades, també s'hi afegiren sessions 
de cinema. 

Insistim a dir, però, que una de les afeccions més 

~:f! 

MONOLECH D'UN TAPÉ I 
EX UN ACTE Y PROSA . . 11. 

ORIGINAL 

8a Wl!i ~~Q~~g¡g 
~~·· 

Estrenat en lo Teatro Goula de S. Feliu dc Gnixols 

· la n i t del diznncnjc 27 dc Jlfai'S 1892. 

~~ 

s. FE'LlU·DE G~XÒLS: u 
lmprempta de J OAN GE~n, Algavira, · 4 . 

.1892. - . : 

generalitzades de la nostra població era la d'assistir a 
les funcions de teatre i sarsuela. 

El1883 es clausurà el teatre Alsina (1843-1883) per 
l'estat lamentablement ruinós en què es trobava. 

Dos anys després s'inaugura a la carretera de Giro
na el Goula, que de fet era una reestructuració de l'antic 
saló Roca. 

I el 1901 es construí, a la mateixa carretera, 
l'excel.lent teatre Vidal (on hi havia hagut el saló/cafè 
Torrent). 

A part existia el saló de ball de la viuda Lloveras al 
carrer de Girona. Allí després s'instal. là el cinema Mun
dial. 

Per l'agost de 191 O, a la platja, es representà l'òpera 
la Marina. 

La importància, com a activitat de lleure, de 
l'espectacle teatral va fer que el1886 es creés una sec
ció de teatre infantil. 

Val a dir que abundaven els cafès i les tavernes on 
tenien lloc les habituals tertúlies -d'indubtable valor 
social-, i on no faltaven els cants inspirats pel tast del 
bon vi que s'hi servia . 

Finalment, en acabar el resum d'aquest capítol, no 
podem ocultar que a la nostra ciutat existien també ca
ses de prostitució, i reservats o antres on tenien lloc 
jocs d'atzar prohibits. 
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li 
PREUS DELS PRODUCTES DE CONSUM MÉS 

HABITUALS ENTRE 19061 1910 

Producte Quantitat Màxim Mínim 
Pa de blat 1 a. classe Kg. 0,43 PTA 
Pa de blat 2a. classe Kg. 0,40 PTA 
Pa de blat 3a. classe Kg. 0,35 PTA 

Carn de vaca "la mas cara" Kg. 2,70 
Carn de vedella Kg. 2,50 
Carn de xai Kg. 2,25 
Carn de porc (fresca) Kg. 2,25 
Cansalada Kg. 2,50 2,-

Arròs Kg. 0,75 0,50 
Cigrons Kg. 0,65 0,50 
Patates Kg. 0,25 0,20 
Mongetes Kg. 0,60 0,50 

Roger Kg. 3,- 2,50 
Tonyina fresca Kg. 2,50 2,-
Bacallà Kg. 1,50 1,25 
Llagosta fresca Kg. 3-

' 2,50 
*Sardina fresca Kg. 2,25 0,50 
Sardina salada Kg. 1,- 1,-
Anxova Kg. 0,60 0,50 
Verat Kg. 0,75 0,75 
Lluç Kg. 2,50 2,-
Pixopalo Kg. 1,75 1,75 
Marisc fresc Kg. 1,- 0,75 

Farina Kg. 0,50 0,40 
Llet litre 0,80 0,50 
Ous dotzena 2,- 1,25 
Vi comú litre (1906) 0,40 0,30 
Vi comú litre (191 O) 0,50 0,45 

Sucre Kg. 1,55 1 '15 

Carbó vegetal Kg. 0,13 0,11 
Carbó mineral Kg. 0,08 0,08 
Carbócook Kg. 0,06 0,06 
Llenya 100 Kg. 3,12 2,50 
Petroli litre 0,80 0,80 
Electricitat 10bugies 3,-

Fruites Kg. 0,50 0,40 
Hortelisses comunes Kg. 0,25 0,25 
Cafè Kg. 6,- 5,50 
Sabó Kg. 0,80 0,80 

•El preu màxim o la quantitat de la sardina fresca, als vells pescadors 
de Sant Feliu, els sembla poc fiable. Probablement errònia. 

(Font: AHMSFG) 

lli 
DESPESES CORRENTS, ANUALS, D'UNA FAMÍLIA 

TREBALLADORA 

Mitjana del lloguer de l'habitatge obrer, entre 180 i 160,- PTA* 
Alimentació (llum, aigua, ... ) 1.430,- PTA 
Vestit, calçat (blusa, espardenyes, ... ) 250,- PTA 
Mobiliari 50,- PTA 
Instrucció fills 40,- PTA 
Societat de socors mutus i metge 22,- PTA 
Quota del casino 7,20 PTA 
Altres despeses (begudes, tabac, teatre, etc.) 120 200,- PTA 
Imprevistos (malalties, etc) 34,80 PTA 

(Font: MEDIR, J. (1953), Historia del gremio corchero. p. 424) 
•Aquesta és la xifra que ens dóna una estadística de l'Arxiu, pel que fa 
al lloguer d'un habitatge a Sant Feliu. Medir, hi posa 216 PTA al cost del 
lloguer, però cal tenir en compte que ell recull un estudi fet a Palamós 
per Martí Roger. 
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IV 
MOVIMENT OBRER GUIXOLENC 

1.- Convocatòria per a informar de la vaga (1890) 
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2.- Convocatòria per a tractar del 
"moviment obrer" (1890) 

(AHMSFG) 
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