
La Pura:
tota una vida a
la pastisseria. Pàg. 12

La vida de taverna:
vi, dones i cançons. Pàg. 10

“El Tramuntana”:
una eina d’integració. Pàg. 4I també...

CONVIVÈNCIA
INTERCULTURAL:
Necessita millorar
Als patis de les escoles es veu la diversitat de 
població de la ciutat. Ens respectem, però ens 
relacionem poc

Revista feta per veïns i veïnes del Pla de Barris
Sant Feliu de Guíxols

Núm. 1
Juny 2012

PENJA-HI LA TEVA

PROPOSTA!

L’Estenedor:

obert a la col·laboració 

veïnal.

MÉS INFORMACIÓ

A LA PÀGINA 9



El territori del Pla de Barris
Al seu nucli central, el barri del Puig; al nord el barri del Molí de Vent. També engloba part de l’Eixample de Llevant.

Aquesta és la representació gràfica que ha fet José Luis Álvarez.
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Fa més d’un any el Pla de Barris va organitzar un taller de comunicació per 
aprendre algunes normes bàsiques de redacció periodística i donar eines i 
responsabilitat per usar-les a les dones que hi vam acudir.
Aquesta revista és l’exemple que el taller va donar fruits. El grup de dones 
ja no és el mateix. I ara, a la redacció de “El Safareig”, també hi ha homes. 
Però el que va ser un  simple exercici de redacció s’ha convertit en un 
projecte més ambiciós gràcies a la constància d’aquell grup inicial, que ha  
tirat endavant amb el suport del Pla de Barris.
Ha costat una mica però “El Safareig” surt al carrer amb total indepen-
dència del govern municipal, només sota la responsabilitat del Consell de 
Redacció i de les persones que firmen els treballs. 

En les tres edicions que farem enguany i les tres de l’any vinent volem 
informar sobre qüestions que sorgeixen de situacions concretes del terri-
tori del Pla de Barris però que tenen referències semblants a tota la ciutat 
i més enllà.

Som conscients que no som professionals, però anirem amb peus de plom 
per seguir l’ètica periodística que seria desitjable a tots els mitjans. Aquest, 
que es paga amb diner públic, ho ha de tenir molt en compte, i és per això 
que estem oberts a les crítiques i a la col·laboració de tothom per tal de 
millorar.

Us demanem que ens llegiu i feu difusió de la revista.
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Es nota que els agraden les visites. A més de la Núria, 
hi treballen la Magalí i la Carme, les monitores; la Mireia, 
que n’és la coordinadora i pedagoga, només ve un dia 
a la setmana, ja que la resta de dies està a l’altra seu, a 
Palafrugell.

“El Tramuntana” tal com es coneix l’entitat, depèn del 
Consell Comarcal del Baix Empordà i està gestionat per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
Aquí a Sant Feliu, tenen un dels dos Serveis de Teràpia 
Ocupacional (STO), amb usuaris de més d’un 65% de 
discapacitat intel·lectual. No treballen a canvi d’un sou, 
sinó que els faciliten atenció diürna de tipus rehabilitador 
integral, amb activitats d’ajustament personal, i amb la 
finalitat de millorar la seva qualitat de vida i que puguin 
assolir, dins les possibilitats de cadascun, la màxima au-

A  la  cantonada   del car-
rer Sant 

Domènec amb Nou dels Garrofers, al número 90, hi ha 
l’edifici que coneixem com “Els Caganers”. Aquest espai 
va ser una escola bressol, la primera llar d’infants pública 
de la ciutat, la de molts ganxons i ganxones, on molta 
gent recorda que hi havia el pati de pedretes grises i 
planes.

La Núria, la treballadora social del Centre Tramuntana 
– Servei de Teràpia Ocupacional, obre. De seguida se 
sent un rebombori, tothom vol saber qui ha entrat. Els 
alumnes somriuen, i tot i que estan força enfeinats, ai-
xequen la vista, una se m’acosta i em fa una abraçada i 
dos petons, es presenta; un l’altre em ve directament a 
donar la mà; i la resta escolta amb atenció el meu nom. 

Trobem “El 
Tramuntana” a 

la cantonada de 
Sant Domènec i 

Garrofers. Una an-
tiga escola infantil 
reconvertida en un 
centre on l’ocupa-
ció manual té una 
finalitat terapèuti-

ca. Els usuaris són 
de diverses edats 
i venen de tota la 

zona de la Vall 
d’Aro.

Carmela Llobet

“El Tramuntana”,
la integració a prop
El Tramuntana, entitat per a la integració de les persones amb 
discapacitat a la comarca, ocupa els antics “Caganers”. Al 
servei de Teràpia Ocupacional són 16 usuaris a Sant Feliu i 50 a 
Palafrugell.
.
Text: Georgina Linares
Fotografia: Carmela Llobet
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tonomia personal i integració social. 

A Palafrugell sí, tenen el Centre Especial de Treball (CET) 
que és l’empresa de persones amb un 33% de discapa-
citat, que treballen com a jardiners i fent senyalització 
de carreteres; tenen a més un centre de jardineria propi, 
obert al públic: és “El Viver”.

La Núria comenta que un dels usuaris viu molt a prop i 
ve caminant. Me’l presenta: és un noi de bata blava, en 
Pol Vàzquez, veí de l’àmbit del Pla de Barris.

Em quedo amb ell, i els altres 15 surten a esmorzar. Ens 
deixen sols per a que ens concentrem i xerrem una es-
tona. L’Oti, la seva novia, de seguida ens avisa que ens 
estarà vigilant i ens marca el temps màxim.  

Té 20 anys i aquest és el tercer curs d’en Pol al Tra-
muntana, que en fa 11 que ocupa l’edifici dels antics 
Caganers. Té la sort que viu molt a prop del centre, i ve 
i marxa tot sol caminant, a les 9 del matí i a les 5 de la 
tarda; a la resta, que venen de la zona de la Vall d’Aro, els 
recull un transport de la Creu Roja. Per dinar es queden 
al centre.

En Pol explica l’activitat al Tramuntana i entusiasmat, co-
mença per dir que són 2 grups i que tots fan el mateix, 
però a ritmes diferents. Bàsicament desenvolupen dues 
tasques: una, els “manipulats industrials”, que són co-
mandes d’empreses, com la MILAN de Palafrugell, que 
els deriva feines de col·locació de llapis de colors dins la 
capsa, comprovació de maquinetes o muntatge de bo-
lígrafs – aquest últim en Pol remarca que és el que li 
agrada més –; i l’altra és l’elaboració de productes amb 
feltre, que ells creen, folren i cusen.

El feltre s’ha convertit en el seu material estrella, fan lli-
bretes, clauers, punts de llibre, i per encàrrec quasi el 
que els demaneu ja que també n’han fet per lots de Na-
dal d’empresa o fins i tot recordatoris de batejos. Cada 
dimecres, a partir de les 11 del matí baixen a vendre-ho 
al mercat de Sant Feliu. És una excursió setmanal, i és 
el punt de trobada amb familiars i amics que van a com-
prar, i també amb companys de la Fundació Vilagran-
Maristany, coneguda com VIMAR, que també té com a 
funció el suport a les persones amb discapacitat del Baix 
Empordà.

Parlant del mercat, surt a la conversa les obres de la nova 
Plaça del Puig, la inauguració de la qual no serà fins a 
d’aquí a uns mesos, però on s’ha comentat diverses ve-
gades la possibilitat de recuperar un dia de mercat, i de 
seguida diu que li agradaria que ells hi poguessin muntar 
també la seva paradeta: “no seria pas mala idea!“.

Un dia a la setmana, van a la Piscina Municipal La Cor-
xera. A en Pol, la natació és l’esport que se li dóna més 
bé. Ell entrena a la Piscina Riembau on la mare el porta 3 
tardes a la setmana. Al gener, a l’Special Olympics d’Es-
panya va fer 25 metres crol en 24 segons! Aquest 2012 
ja ha aconseguit 4 medalles en competicions! D’altres 
usuaris també hi participen ja que la Federació Catalana 
d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL), organitza 
durant l’any, per tot Catalunya, diverses competicions.

Al centre no hi ha ordinadors. En Pol diu que a casa en 
té amb connexió a internet i tot. El fa servir molt, especi-
alment per mirar tots els “culebrons” de TV3 – i els llista 
un per un, no se’n deixa cap! –, li encanten. 

Fem unes quantes fotografies pel reportatge i els deixem 
dinant. Aquesta setmana marxen tres dies a Corçà, d’es-
tada de convivència, una mena de colònies de final de 
curs, i tenen molta feina a fer: un mural amb les activitats 
fetes durant l’any i practicar una cançó tots junts.

L’edifici d’Els Caganers ha canviat molt, els antics alum-
nes no recordarien res del que era abans, ja que ara les 
sales s’han convertit en lavabos adaptats, vestuaris i dut-
xes; i tot gira al voltant de la sala gran que divideixen amb 
una cortina de punta a punta. Al pati, ara reconvertit en 
hort i jardineres, ja no hi ha les pedretes que tants i tants 
de ganxons vàrem marejar de petits.

A EN POL LI FARIA MOLTA IL·LUSIÓ QUE ELS NOIS DE “EL TRAMUNTANA” 
POGUESSIN POSAR LA SEVA PARADA A LA PLAÇA DEL PUIG QUAN LES 
OBRES ESTIGUIN ACABADES.

En Pol i la Oti 
també han trobat 
l’amor a “El Tra-
muntana”. Només 
cal veure’ls. La 
Oti marca terreny 
durant l’entrevista, 
que no vol que 
s’allargui gaire.

Carmela Llobet
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Segons el diccionari conviure 
és “viure plegats, con-

viure és compartir, comunicar-se, voler entendre els 
altres, en poques paraules, viure en companyia. Mentre 
que coexistir és “existir simultàniament”, amb d’altres però 
sense establir-hi vincles. Als carrers del nostre barri s’observen  
totes dues formes de relació. 

Sí, sí…..pero el nombre no
El pensamiento y la actitud del autóctono sigue la idea 
de que el inmigrante es el que se tiene que adaptar; el 
inmigrante, por el contrario, cree que la clave de su in-
tegración pasa por ser aceptado tal y como es. Lo cierto 
es que, gente de diferentes lugares comparte un mismo 
espacio geográfico con los autóctonos.  Cuando plantea-
mos responder a preguntas sobre la vida en relación a 
otros, a veces, resulta ser comprometedor. El “sí” inicial 
pasa por un “más tarde” y termina en un “no tengo mu-
cho tiempo” o en un “a ver qué tipo de preguntas son y si 
me interesan”. Con la confianza, las respuestas comien-
zan a ser fluidas;  sin embargo siempre hay algunas que 
requieren pensarse e incluso cambiarse, surge un “eso 
mejor no lo pongas”, o sí, sí…te contesto, pero mi nom-
bre que no salga.  Por eso y  para no herir sensibilidades 
sólo se usarán nombres ficticios.

Yo respeto a todos:  que me respeten a 
mí !

Respeto es una de las palabras  que más sue-
nan durante la encuesta con las mujeres. Unas 

lo dan y otras lo piden; el tono es siempre eufórico y 
exigente, no sólo porque sea un derecho, sino porque 

se cree que ahí está la clave de la vida en armonía. Todas 
las madres entrevistadas dicen respetar a las otras, sin 
embargo, algunas de ellas creen no serlo lo suficiente, 
por eso cuando lo piden son enérgicas y levantan la voz. 

Salma, magrebí, afirma fehacientemente que todos sus 
actos son respetuosos, vive aquí hace más de 15 años y 
cree que la falta de respeto y discriminación existe aun-
que ella en sus propias carnes no lo ha sufrido. Lesly, 
caribeña, no está segura del todo, pero cree respetar a 
todos por igual y no se siente para nada irrespetada y si 
lo ha sido, no le da importancia. Lleva casi cuatro años 
en Sant Feliu. Mónica, sudamericana y casada con un 
autóctono, encuentra falta de respeto o consideración en 
las sutilezas. Ella acude a comprar a una tienda y siente 
que la tratan como si no supieran que son más de 8 años 
los que lleva viviendo en la zona.

CONVIVÈNCIA 
INTERCULTURAL:
Necessita millorar
Al nostre barri conviuen gents de diferents nacionalitats, 
països, orígens, cultures i religions i una bona mostra 
d’aquesta miscel·lània la podem trobar a la porta de les 
escoles on la diversitat es confon per mudar-se en la 
normalitat del dia a dia. Sobretot veiem dones, catalanes, 
magrebines, llatinoamericanes, europees, però... realment 
conviuen o simplement coexisteixen?.
Text: Mar Escamilla/ Nelly Ruiz 
Fotografia: Carmela Llobet

CANVIEM
i ens adaptem 

malgrat que costa 
acceptar-ho.

La tendència 
general és establir 
vincles amb les 
persones més 
properes per origen 
nacional i cultural.
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Yo no pienso cambiar nada, pero...
Nuestros encuestados inmigrantes, creyendo estar en su 
pleno derecho,  dicen no haber modificado en nada sus 
costumbres; sin embargo María, sudamericana, camina 
sin tacones porque sabe que hay bebés en los pisos ve-
cinos. Salma, magrebí, en el ramadán no lava los platos 
a las 4 de la mañana porque entiende que las horas de 
sueño ajeno son sagradas.  Lesly, del Caribe, cuando lle-
ga la noche no pone la música a alto volumen y procura 
que el tono de su voz sea moderado.

Nuestras encuestadas autóctonas se reafirman en la 
idea de que “el que viene de afuera es el que se tiene 
que adaptar” y por lo tanto les gustaría que las costum-
bres, fiestas y/o celebraciones catalanas fueran de buen 
recibo. Sin embargo Carme, de Sant Feliu de siempre, 
comprende que pueda parecer extraño, por ejemplo, 
pegarle a un  tronco (el tió)para que defeque un regalo. 
Susana, catalana de padres andaluces, reconoce que el 
“caga tió” arranca en el inmigrante una sonrisa. Ella sabe 
que esta fiesta es bien recibida y le gusta enseñar cómo 
hacerlo a otras familias.

Carla, una amiga colombiana, le invitó a una fiesta, el 
“baby shower”, muy común en Latinoamérica , para ce-

lebrar el nacimiento de un bebé. A ella le chocó hacer la 
fiesta antes que el bebé naciera, pero le gustó que todos 
los amigos llevaran regalos. Susana quedó encantada  
con el “baby shower”. Teresa, catalana, en compañía de 
otras madres, cree que lo importante de las fiestas in-
fantiles es reunir a todos los amiguitos. Con la situación 
económica actual han llegado al acuerdo de colaborar 
con un dinero por cada madre para comprar un único 
regalo al agasajado. El acuerdo es para todas, sin embar-
go, han decidido no pedir esta cuota a las madres ma-
grebíes, porque creen que esto del dinero podría ser un 
obstáculo para autorizar  la asistencia de sus hijos. Dan 
por supuesto que las madres magrebís no trabajan y no 
tienen dinero. Salma, por el contrario, dice que con tres 
niños escolarizados, nunca le han invitado a una fiesta 
infantil, sólo a las que se hacen en el cole. Ella envía a 
sus hijos con lo que les pidan para la fiesta, pero como 
cuida a su hijo menor en casa, ella no ha podido asistir 
a muchas. Lesly tiene una niña de tres años, se queja 
de que sean siempre las mismas las que colaboran, le 
parece injusto que sean las magrebíes las que menos lo 
hagan y dice que si lo hacen se mantienen al margen del 
grupo, siente que no son sociables. Dolors cree que son 
las latinoamericanas las que más colaboran en el cole. 

Carmela Llobet Carmela Llobet

La participació 
en la vida social 
com aquesta festa 
escolar és una 
forma de començar 
a relacionar-se.
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Cuesta acercarse al que vemos distinto
En la puerta del colegio, las madres autóctonas dicen re-
lacionarse con sus  iguales porque se conocen de siem-
pre. Marcia, catalana de nacimiento, no recuerda haber-
se hecho un café con una madre inmigrante, y explica 
que en el aula de su hijo, de origen inmigrante sólo son 
los hijos de magrebíes. Cindy, caribeña, dice tener afini-
dad con todo el mundo, pero al inicio se acercaba más 
a sus compatriotas. Ahora su íntima amiga es catalana 
de origen y  algunas tardes recoge a los dos niños de la 
amiga y se los queda un par de horas.
Son las madres autóctonas las que aparentemente mues-
tran mayor interés en la integración. Con las europeas, 
todo es genial. Con las latinas, creen tener muchas cosas 
en común, no sólo el idioma, sino también la manera de 
vestirse y de divertirse. Pero les cuesta identificarse  con 
las magrebíes. Las madres latinoamericanas, en general, 
se sienten integradas, aunque a todas no les gusta, por 
ejemplo, la manera de divertirse y de educar a los hijos 
de las autóctonas. Majerlyn, sudamericana, cree que la 
relación de los padres autóctonos con sus hijos es de “tú 
a tú” y a ella no le gusta que su hija le levante la voz.  Las 
latinoamericanas, tampoco entienden la manera de ser 
de las magrebíes, sobre todo la vestimenta. En el caso de 
las madres magrebíes, prefieren relacionarse entre ellas 
antes que con otras. Meriem i Zhara conversan despreo-

cupadamente mientras esperan que sus hijos salgan de 
la escuela. Dicen que, por afinidad, se acercan a sus 
amigas o a otras madres magrebíes, porque al principio 
no sabían la lengua.  Ahora hablan castellano, pero su 
círculo de amistades sigue siendo el mismo.

La necesidad también puede acercar. Salma y su vecina 
“guixolense” empezaron a ayudarse para llevar los hijos 
al colegio. La vecina tiene coche y los acerca cuando 
llueve. Salma  devuelve el favor cuando su vecina está 
ocupada y se lo pide. Ahora ya se consideran amigas, 
aunque la tendencia de ambas sea relacionarse más con 
la gente de su país.

Al final de tot aquest recorregut allò més positiu és que els nens no 
entenen de diferències, i a les seves mares els agrada. A l’escola 
fan treballs junts, juguen als mateixos jocs i comparteixen tots els 
bons moments que les activitats escolars els brinden. Trien els seus 
amics sense tenir en compte fronteres ni nacionalitats, encara que 
fora de l’escola es relacionen més amb uns que amb altres, perquè 
les convencions socials manen, i en el món dels adults és difícil 
conciliar segons quines coses. Estan acostumats a relacionar-se 
amb nens d’altres orígens, i els agrada... i tot i que les coses des-
conegudes per a ells els criden l’atenció, accepten sense vacil·lació 
els costums dels altres, en definitiva, estan millor preparats per a 
la convivència. 

“RESPETO ES UNA DE LAS PALABRAS  QUE MÁS SUENAN DURANTE LA 
ENCUESTA. UNAS LO DAN Y OTRAS LO PIDEN. EL TONO ES SIEMPRE 
EUFÓRICO Y EXIGENTE, NO SÓLO PORQUE SEA UN DERECHO, SINO 
PORQUE SE CREE QUE AHÍ ESTÁ LA CLAVE DE LA VIDA EN ARMONÍA”

Carmela Llobet

La distància entre 
autòctones i nou-
vingudes moltes 

vegades es fa pa-
lesa en els gestos 

corporals.
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Batuda policial per tràfic 
de drogues en un pis del 
barri

El matí de divendres 25 de maig el carrer 
de Santa Magdalena va quedar tancat al 
trànsit en la cruïlla amb el carrer Sant 
Domènec, en el marc d’una operació 
coordinada entre la Policia Nacional i la 
Policia Local de Sant Feliu que va aca-
bar amb la detenció de dues persones 
per un delicte de tràfic d’estupefaents. 
La notícia tan sols va aparèixer l’endemà 
a Tribuna Ganxona i Diari de Girona, per 
causa de l’hermetisme policial en relació 
al cas.
Els detinguts s’havien instal·lat feia ben 
poc en un pis d’aquella cantonada, i 
agents policials i judicials van escorcollar 
l’immoble, en l’interior del qual  s’hi van 
trobar estupefaents. Segons  fonts poli-
cials, l’operatiu estava inclòs en una in-
vestigació més àmplia que encara dura i 
que està sota secret de sumari. 
Com és lògic, durant tot el matí alguns 
curiosos intentaven esbrinar què havia 
passat al barri, i tots coincidien a pensar 
que era “alguna cosa grossa”.
Dóna la casualitat que fa uns mesos es 
va fer una reunió entre veïns i tècnics de 
l’Ajuntament per valorar el grau de con-
flictivitat del barri del Puig i es va arribar 
a la conclusió que al Barri no hi havia 
delinqüència ni conflictivitat. Si es fes a 
dia d’avui, la valoració possiblement se-
ria diferent.

Dos mesos per arreglar 
un forat

Diversos van ser els veïns del carrer San-
ta Magdalena, a la mateixa alçada en 
què es van detenir aquestes persones, 
que es van queixar a l’Ajuntament, per 
instància o bé a viva veu, d’un forat a 
la calçada que havia trencat una canal 
i que desprenia una forta pudor, a part 
del perill que alguna persona hi pogués 
ensopegar.  
I diverses varen ser les raons que ana-
ven donant des de la Brigada o el depar-

tament de vialitat de l’Ajuntament, que 
varen entorpir la reparació del paviment 
(que si el responsable és la comunitat, 
que s’hauria d’avisar a la companyia 
d’aigües,...). Al final, d’un dia per l’altre, 
a principis de maig va aparèixer la bri-
gada d’obres i va tapar en un moment 
el forat.
Segons hem pogut saber, una veïna del 
barri, que sap de què va el tema, va 
amenaçar l’Ajuntament amb denunciar 
el cas a Sanitat. I la reacció va ser im-
mediata.

El Pla, reivindicat des de
fa anys

I és que els problemes de “menfotisme” 
del Consistori cap el nostre barri no són 
una novetat. A finals de setembre del 
2008 els veïns ja van fer un acte reivin-
dicatiu anomenat  “El Puig, un barri obli-
dat” perquè es desencallés d’una vega-
da la promesa remodelació de la Plaça 
del Puig que feia més de vint anys que 
reclamaven. L’Ajuntament, però, no va 
poder engegar-lo,  per diferents motius, 
fins l’any passat.
A mitjans de la dècada passada es va 
crear l’Agrupació de Veïns, que havia 
d’aportar les idees per transformar i di-
namitzar el barri. En una paraula: eren 
els veïns que havien d’impulsar la cre-

ació d’un nou barri del Puig. Ja han 
passat alguns anys i, amb les obres ja 
iniciades, d’allò que s’havia convingut,  
l’Ajuntament n’ha canviat algunes coses 
de forma no consensuada, segons fonts 
de la pròpia associació veïnal. 
Els portaveus de l’associació no saben la 
raó per la qual això passa – parlen de 
l’handicap dels canvis constants en la 
plantilla de personal del Pla de Barris i 
dels canvis d’opinió que es poden tenir 
en base al paper que hi juguen els actors 
segons si estan a una banda o a l’altra -, 
però la qüestió és que hi ha coses que 
s’acorden d’una manera i al final es fan 
d’una altra. Contenidors i fanals canviats 
de l’emplaçament original sobre plànol o 
garrofers talats en són alguns exemples.

Comerç sota mínims

A finals de maig va tancar les seves 
portes la Pastisseria del Puig, un dels 
pocs establiments del nucli del barri que 
restaven oberts.  La jubilació d’en Felip 
Masjuan i la no continuïtat del negoci 
ha portat a la clausura d’un dels establi-
ments més antics del Puig. 
Actualment, la Bugaderia Pingüí, ober-
ta des de 1965, la cistelleria Viñolas, la 
Carnisseria Auger i sobretot la més que 
centenària fleca Dubé són alguns dels 
establiments més veterans supervivents 
de l’època daurada del barri, i s’espera 
que des de l’Ajuntament es promocionin 
els locals comercials situats dins l’àm-
bit del Pla – que comprèn els barris del 
Puig, l’Eixample de Llevant i el Molí de 
Vent-, tal com van prometre, per tal de 
donar l’empenta comercial adient per 
a transformar aquesta zona i donar-li el 
caire merescut un cop s’acabin les dife-
rents fases de les obres.
S’elogia molt el comerç de proximitat i, si 
bé és cert que tenim la zona comercial 
del Centre Ciutat ben a prop, també ho 
és que si mirem trenta anys enrere, els 
carrers d’aquesta zona eren plens de bo-
tiguetes i comerços. Segur que a la gent 
dels nostres barris els agradaria poder 
tornar a ser part  del rovell de l’ou d’un 
Sant Feliu ple de vida comercial.

En aquesta secció acollirem opinions, queixes, preguntes i propostes sobre qüestions que afectin 
els veïns del Pla de Barris, de forma breu i no anònima. Us convidem a participar-hi: elsafareig@gmail.com

A càrrec de Joan Serra

L’estenedor



10

Des d’antic a Sant Feliu, el vi ha estat 
protagonista en la vida quotidiana de 
gran part de la població, eminentment 
de la masculina. Fins allà on arriba la 
memòria col·lectiva actual –diguem des 
dels primers anys del segle passat-, en la 
nostra comunitat el vi ha amenitzat tertú-
lies, xerrades, hores mortes, hores vives, 
sortides i entrades. Aquest fenomen s’ha 
esdevingut també i en gran manera, no 
cal dir-ho, en la zona emmarcada per la 
carretera de Girona i el carrer de l’Algavi-
ra. Per aquests rodals hi ha hagut, de lla-
vors ençà, un bon nombre de tavernes, 
domicilis habituals del vi. Per citar-ne 
algunes, podríem recordar Can Toni i Ca 
l’ Esclop, al carrer de Garrofers; Cal Trefí, 

actual Casa Irla o Cas Romagué, al carrer 
de l’Algavira; Cal Guixer, al popularment 
conegut com a carrer de Les Parres, ac-
tual carrer de Santa Llúcia; Can Planes, 
al carrer de “San Domingo”cantonada 
amb l’antic carrer de Les Parres; Can 
Gai, al carrer de Gorgoll; Can Baltasar, 
a la Plaça Alabric; Can Viñolas, al de la 
Creu o El Mesón, a la part alta de la car-
retera de Girona.

El vi, remei universal

Sobretot durant els anys de la primera 
meitat del segle passat, el vi era l’atrac-
ció del barri i l’anomenada que tenia 
cada taverna depenia de la qualitat del vi 

que despatxava. En el temps al qual fem 
referència, cada taverna elaborava el 
seu propi vi, de manera que després de 
la verema, el raïm era premsat i espre-
mut pels peus d’uns quants homes i el 
seu suc anava passant de bóta en bóta 
fins arribar a la “del racó”, la qual tenia 
el seu moment de glòria el dia que era 
encetada i se li posava l’aixeta. Això era 
per a cada taverna tot un esdeveniment, 
perquè els homes del poble hi acudien, 
delerosos per fer-ne el tast. Si el vi havia 
sortit bo, al taverner se li girava una bona 
temporada, si no, tot eren maldecaps.
Així doncs, el vi era importantíssim per-
què determinava l’estat d’ànim, i com a 
conseqüència la qualitat de vida d’un 

Vi, dones i cançons
 Aquesta secció és una passejada pels carrers del passat. Un viatge als orígens del barri i una 

xerrada amb les persones que ens revelen el seu caràcter i la seva originalitat.
A càrrec de Laura Cervera. Recull fotogràfic: Núria Almar

Fem memòria

1955. FRANCISCA CALLICÓ I AUGÉ A L’ESPAI DE LA TAVERNA “LA PANSA” ON ES VENIA EL VI A GRANEL.
Fotografia: Maribel Bosch i Respecta. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
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alt percentatge de població: Servia per 
guarir les tristors i melangies dels pes-
cadors, traginers, tapers i altres treballa-
dors; també pel berenar de la mainada 
que, sobretot a l’hivern, sortia a jugar al 
carrer amb les galtes ben rosades –qui 
no recorda el pa amb vi i sucre- ; ser-
via per donar tranquil·litat al vespre a les 
dones, ja que el marit anava a sopar a la 
taverna on li omplien el porronet amb un 
petit o dos de vi, i així li tenien guardat 
i ben entretingut; i encara servia per fer 
alguns remeis casolans com ara el vi de 
romaní, que s’usava per rentar i desin-
fectar les ferides, o el vi de saüc, diürètic 
i sudorífic.

Les dones i la taverna

Les dones dels barris on residien els par-
roquians d’aquestes tavernes, és a dir, 
majorment les del Puig , del Molí de Vent 
i rodalies, igual que les de la resta de 
Sant Feliu, eren valentes, animoses i so-
bretot molt treballadores; principalment 
si parlem dels anys en què la emancipa-
ció femenina era una 
utopia fora de tota 
consideració.

Sabien molt bé què 
havien vingut a fer 
en aquesta “vall de 
llàgrimes” i com ca-
lia  empescar-se-les 
per reduir al màxim 
la intensitat i perdurabilitat del patiment: 
Sempre i per damunt de tot havien de 
tenir el marit ben content, tot i que això 
era sovint una missió impossible, sobre-
tot si recordem els entranyables noms 
que empraven els homes a la taverna 
per anomenar-les; noms com ara “la fie-
ra”, “la lleona”, “La mala bèstia”, “la ba-
raca botxina”, “la cotorra”, “la bruixa” i 
molts altres encara més descriptius que 
no cal repetir. Això no vol pas dir que no 
consideressin la vida impossible sense 
“la dona”; tots tenien també molt clar 
que sense ella  i els seus crits l’existèn-
cia era miserable i que “no tan sols de vi 
viu l’home, sinó també del peixopalo que 
la parenta li vulgui preparar”.

 A més, hi havia un grup de dones espe-
cial. Eren les que entraven a la taverna, 
no pas per la porta de l’eixida, que era 
l’única entrada oficialment establerta i 
recomanable per a la dóna si necessi-
tava comprar vi o algun tipus d’esperit 
d’ús domèstic, sinó les que ho feien per 

la porta principal. Aquestes dones eren 
les taverneres –mullers i filles dels taver-
ners-. Tenien noms usuals, com ara, la 
Isabel de Can Toni, la Remei de Ca l’Es-
clop, La Paquita de Cal Guixer, etc., però 
havien de ser d’una mena especial, ja 
que a casa seva hi tenien concentrades, 
durant la major part del dia, les barre-
ges de suors masculines més diverses: 
la suor amb pols d’alzina; amb pols dels 
carrers; amb pols dels telers; amb sa-
labror marina; amb sutge del carrilet... 
Totes aquestes suors combinades amb 
el fum d’uns quants cigarrets i algun ca-
liquenyo, juntament amb unes dosis de 
mala llet, rebaixades  amb alguna rialla-
da i un renec de tant en tant, rematat 
per un gargall que quasi bé sempre que-
ia just al costat de l’escopidora, i, és clar, 
l’aroma del vi, feien de la taverna el medi 
ambient adequat on els homes hi troba-
ven repòs i acolliment.  Es donava el cas, 
però, que en aquest mateix ambient la 
tavernera hi exhibia la seva simpatia i 
desimboltura, talment com si el tràfec 
diari enmig del vi que li omplia les hores 

des de les 6 del matí fins a les 12  de la 
nit fos tot el que una dona hauria desitjat 
mai. Elles, les taverneres, tenien el privi-
legi de ser testimonis cada dia d’aquell 
món d’homes; elles coneixien cada racó 
de l’ànima d’ells, els entenien abans que 
ells mateixos no s’entenguessin i sabien 
què volien dir les seves mirades i què 
volien sentir les seves oïdes i els seus 
paladars.  

Cançons de taverna

Del gust d’aquell vi, ja n’hem parlat un 
xic; ara recordem els sons que feien tan  
agradables  aquelles estones a la taver-
na. Eren, el que podríem descriure com 
els “musicals” d’aquella època. Unes 
atraccions tan animades com senzilles. 
Es tractava normalment d’un parell de 
persones que cantaven amb alguna 
guitarra o instrument similar d’acompa-
nyament. També hi havia alguna petita 
família que s’hi dedicava: el pare tocava, 
la mare cantava i la nena ballava. Ana-

ven de poble en poble i oferien l’especta-
cle per molt pocs diners, normalment un 
duro, més les monedes que recollissin 
després de cantar al passar el barretet. 
Un  personatge  que encara es recorda 
per aquests barris és en “titella”, que ve-
nia amb el seu espectacle titellaire i feia 
d’allò més contents els menuts.
També hi havia colles d’homes, normal-
ment pescadors, que corrien de taverna 
en taverna fent les rondes i cantant ha-
vaneres i altres cançons conegudes de 
l’època. Si s’hi estaven estona atreien 
clients i així es guanyaven  alguna ronda 
de franc.

Als taverners els agradava que entres-
sin al seu establiment perquè aquell dia 
feien més calaix i també n’hi havia que 
apuntaven la lletra d’aquelles cançons 
mig inventades, ja que cada colla o cada 
cantaire les interpretava segons la seva 
pròpia versió, d’aquí que el repertori es 
convertís en immens i inesgotable. 

Ara que, segons he sentit, allà on ho fe-
ien més bé era a la ta-
verna de Cal Guixer, 
al carrer de Les Par-
res, ara dit de Santa 
Llúcia. Allà tenien un 
escenari fet de fustes 
expressament pensat 
per a les actuacions i 
feien pagar entrada. 
L’actuació era anun-

ciada convenientment i tenien un públic 
fidel que hi anava sempre. Els de Cal 
Guixer, però, ja feien venir els artistes 
un parell de tardes al mes, no pas com 
les altres tavernes,  que només tenien 
espectacle quan els cantaires passaven 
pel poble seguint la seva ruta.

Més tard, a partir dels anys seixanta, amb 
l’arribada massiva de turisme estranger, 
les tavernes es van anar convertint en 
bars, en snack-bars, en restaurants, i en 
tot un seguit d’establiments designats en 
llengües foranes que la gent del poble 
va haver d’aprendre a dir. Així va ser 
com aquelles sentors, aquelles tonades 
i aquell gust de taverna varen quedar a 
l’arxiu de la memòria d’aquest poble i 
d’aquest barri en particular. 

El ganxo pels clients 
era el vi elaborat per 

cada taverna

Les dones: “bruixes”, 
“cotorres” i “lleo-

nes”, però imprescin-
dibles

Les cançons de 
taverna eren “els 

musicals” de l’època



peor que añorar lo que nunca jamás sucedió...” No sabria amb quina 
teoria quedar-me, si la de la Pura, que no enyora allò que no ha fet, 
o en Sabina, que creu que el que més es troba a faltar es allò que no 
ha passat. Potser té raó en Joaquinito i la Pura, sàvia com és, evita 
aquest tipus de malenconia destructiva. 

Tampoc ara baixa mai a la platja, ni al mercat, ni al Passeig perquè 
-endevinen?- mai no hi ha baixat. Prefereix aprofitar el temps cosint, 
fent mitja o cuinant per la seva família -”cada dia tinc sis persones a 
dinar”-.

Abans d’acomiadar-me m’ensenya com ho té ja tot preparat pels fi-
deus a la cassola “sense peix, que als meus nets no els hi agrada”. Ni 
us podeu imaginar l’olor que fa aquest sofregit.

I també, cada tarda, surt a la Rambla de la Generalitat, al costat de 
casa seva, on es troba amb amics i “fem petar la xerrada un rato”. 
D’aquesta manera mitiga una mica la nostàlgia dels anys de la pas-
tisseria.

Però també va ser una feina dura. Sense vacances ni dies lliures i 
amb horaris interminables, li va privar de veure durant molts anys els 
fills, al menys, tant com a ella li hauria agradat. 
Per això, ara s’estima més estar a casa, fent de mare i d’àvia, perquè 
això sí que ho ha trobat a faltar. Viatjar o baixar a passejar al mercat 
no la faran mai tan feliç com cuidar de la seva família i això, la Pura, 
ho sap molt bé.

“El que més trobo a faltar de la 
Pastisseria és parlar amb la gent. 
Durant molts anys he tingut una 

clientela molt fidel, tant del barri com 
forasters”

De bon matí em presento a casa de la Pura. Per problemes de salut, fa 
un any i mig que ja no pot portar els pastissos al barri del Puig, com ha 
fet durant 45 anys. Després d’unes quantes preguntes introductòries, 
la Pura es troba cada vegada més còmoda i em comença a explicar 
anècdotes que li han anat passant al llarg del temps a la pastisseria, 
que ha tancat del tot el mes passat. De fet, no és gaire difícil trencar 
el gel amb una persona com la Pura, que insisteix a preparar-me un 
cafè. Xerrem de gats morts, que va ser el que van trobar al 
local que després es convertiria en la seva botiga, fins 
de cases de barrets i famosos que venien a Can 
Toni, mític restaurant del barri, molt popular entre 
les celebritats durant les dècades dels seixanta 
i setanta, ara tancat. Durant una bona estona 
em parla de gent coneguda de l’època.

Alguns els coneix tothom, com la Mercè Rodo-
reda, que “sempre em comprava xuixos per a 
la seva amant quan venien amb el seu Citroën 
Mehary a dinar a Can Toni”, i em cluca l’ullet com 
qui comparteix un secret. En canvi, posar-li cara la 
Princesa Soraya, la dona del Sha de Pèrsia, o a Victo-
ria de los Ángeles, ja em resulta més complicat.

Però el que realment troba a faltar és “parlar amb la gent. Durant 
molts anys he tingut una clientela molt fidel, tant del barri com foras-
ters”. 

“Ara podràs viatjar, em van dir quan vaig haver de deixar la botiga 
després de dos infarts”. Però la Pura no vol viatjar. “Per què hauria 
de voler viatjar? És una cosa que no he fet mai, poc que ho vull fer 
ara”. Mai no ho ha enyorat perquè mai no ho ha fet. Curiós. Fan in-
condicional de Joaquín Sabina com sóc, no puc evitar que em vingui 
a la ment l’antiga cançó Con la frente marchita que diu: “No hay nostalgia 

La PURA
Ara que pot viatja...cada 

tarda pel veïnat
La Pura, la cara visible de la Pastisseria del Puig  
durant més de 40 anys, ara prefereix la família a 

poder viatjar.
Entrevista: Carola P.Badua
Fotografia: Julià Castelló
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