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SERRANS i JURIOLES
DEL BARRI

Manel
Marzo
Mart

Text: Alfons Hereu i Ruax
Il·lustració: Carles Piqueras

Sense perdre les arrels manresanes,  fa  trenta-cinc  
anys que va escollir viure i treballar a Sant Feliu, on  
se li van obrir moltes portes gràcies al seu primer 
amic, en Pitu Albertí, un gran amfitrió,  segons diu. 
Se sent ganxó per la senzilla raó que no li ha costat 
gens sentir-se aquí com a casa, i així ho ha triat. Ha 
fet molts amics: Alberto de Udaeta, Felip Masjoan, 
el recordat Xavier Ruscalleda  i, sens dubte, Josep 
Vicente, a qui admirava, sobretot després de ser al-
calde, per la seva cultura i  el seu entusiasme . A en 
Manel, li agradaria escriure la història dels personat-
ges que van passar per casa d’en Vicente.
Ara, amb paciència de sant, està esperant que 
l’Ajuntament faci una rèplica de l’ “Esfinx dels via-
nants”, que, sense ni avisar-lo, es retirà de la plaça 
Maragall i després es va volatilitzar del magatzem de 
la brigada. Qui sap on és? I és que, francament,en 

aquest poble passen coses molt estranyes.
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el disseny, fotografies i dibuixos, no poden ser 
reproduïdes, emmagatzemades ni transmeses 

de cap manera ni per cap mitjà (elèctric, 
mecànic, òptic, de gravació o bé fotocòpia) sense 
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L’acollida del primer número de “El Safareig” abans de l’estiu per part del 
veïnatge del Pla de Barris ha estat excel·lent. Varem distribuir la meitat de 
l’edició dins de les “fronteres” del Pla i la resta a d’altres punts de Sant Fe-
liu de Guíxols. Els exemplars es van esgotar en cosa de pocs dies. De totes 
maneres, hi ha una petita reserva a les oficines de la Casa Albertí. 

Davant l’èxit varem demanar que la Comissió de participació ciutadana  del 
Pla de Barris, de la qual depenem en darrera instància, autoritzés un aug-
ment de tirada fins a dos mil exemplars per arribar a un públic més ampli. 
La diferència en el pressupost no és elevada, uns dos-cents euros més i la 
Comissió va tirar endavant la nostra demanda per unanimitat.

Pel que fa a la col·laboració en el treball de imaginar, documentar, redac-
tar i il·lustrar la revista tampoc ens podem queixar. Noves persones s’han 
incorporat a la feina i hem aconseguit la col·laboració del millor dibuixant 
guixolenc que incorpora els seus “serrans i jurioles” a  la segona pàgina 
des d’aquest número. 

Les associacions de veïns ens ajudaran a partir d’ara a millorar les tasques 
de distribució. El seu coneixement del barri serà una gran eina perquè 
ningú es quedi sense el seu exemplar. Tot i això trobem a faltar una altra 
mena de col·laboració, la que sorgeix dels lectors i lectores, la que ens pot 
marcar defectes i proposar temes, les veus que poden posar de manifest 
aspectes a criticar o a elogiar que se’ns escapen. Aquesta col·laboració, 
que és la vostra, la dels qui teniu “El Safareig” a les mans, volem ampliar-la 
tant com puguem. Només depèn de vosaltres.
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tot i estant tan a prop del centre, ja que els límits del barri 
arriben fins al carrer de la Rutlla.

Cal afegir-hi la manca de llocs per l’estacionament tem-
poral de vehicles, donades “les muralles” naturals que re-
presenten els desnivells orogràfics,  l’estretor dels carrers 
i les reduïdes voreres.

Un clúster tecnològic a l’horitzó

El responsable tècnic del Pla de Barris, Lluís López Arilla,  
explica que  els intents de trobar nous espais per aparcar 
han estat, fins ara, estèrils, tot i que  serien d’utilitat, però 
que en cap cas aquestes places serien de pagament. Es 
continua treballant per tal de dotar a aquesta zona de la 
agilitat vial que requereixen els nous temps. 
“La dinamització econòmica – indica López Arilla- as-

La morfologia urbana del 
Puig-Eixample 

de Llevant està condicionada pels forts pendents, da-
munt d’un turó (Puig Marí), on la tipologia de la majoria 
d’habitatges és la de cases de poble amb pati -jardí a 
l’interior, moltes velles i buides i d’altres habitades per 
gent gran. Aquesta configuració es molt determinant 
per l’economia que s’hi genera. D’uns quinze anys cap 
aquí s’han derruït i reedificat edificis amb noves viven-
des que han aportat famílies joves i visitants de segona 
residencia, i d’altres que han restaurat i recuperat vells 
habitatges. Coexisteixen, ara per ara, amb una important 
quantitat de baixos antics i nous desocupats i sense cap 
activitat. L’existència d’aquests espais tancats comporta,  
més aviat una càrrega de brutícia i deteriorament per 
contrast amb l’activitat comercial de la resta de la ciutat, 

Possibilitats de 
futur: negocis nous 

a l’Edifici Girona 
de la Carretera de 

Girona.

Laura  Estafanell

El barri té possibilitats
de reactivació econòmica
La necessitat de reformes urbanístiques i la depressió econòmica  varen 
ser determinants a l’hora de situar les actuacions del Pla de Barris a Sant 
Feliu. Les primeres s’estan fent. El creixement econòmic del Barri del Puig-
Eixample de Llevant depèn de les actuacions d’estímul per part del Pla, 
però encara més de la implicació veïnal i de la iniciativa privada.
.
Text: Leyla Falcó-Navar
Fotografia: Laura Estafanell

maqueta_elsafareig 2.indd   4 22/10/2012   12:42:00



5

pira a convertir la ciutat en un referent a nivell català 
en el desenvolupament dels mitjans tecnològics de les 
àrees de multimèdia, com a motor per impulsar el sec-
tor tecnològic, així com promoure locals professionals 
i de serveis, incentivant-los igualment per activitats”.
Dins d’aquest programa d’estímul econòmic s’intenta 
posar en marxa un clúster tecnològic, un projecte for-
ça avançat que ja disposa d’ubicació i d’empreses in-
tegrants, però que costa arrencar. “Si es consolidés el 
clúster tecnològic i s’ obrissin cinc o déu locals seria 
un èxit  rotundíssim”, afirma Lluís López.

La idea del clúster és la d’una agrupació d’emprenedors 
d’un mateix sector o sectors relativament afins que, en 
un espai compartit, es potencien mútuament, unint es-
forços i recursos, aconseguint ser més competitius, re-
duir costos, millorar la innovació i la possibilitat de nego-
ciar millors condicions amb els proveïdors.

Manca participació ciutadana

El que desitja i espera amb il·lusió  el veïnat (Associació 
de Veïns del Barri del Puig/ Associació de Veïns Molí de 
Vent)) és que el resultat de les obres a la Plaça del Puig 
“sigui el tret de sortida per la reactivació del nostre  
barri.” Però també expressen que s’ha patit un procés 
llarg i profund de regressió del teixit comercial i dels ser-
veis de proximitat i  caldria trencar aquesta tendència.  
Es dóna  la circumstància, ara per ara,  que els  nous 
negocis (que se’n obren), ho fan més a prop del centre.

Els dirigents veïnals troben a faltar més participació 
ciutadana, si més no, en les associacions, tant en 
referència a aquest tema com d’altres que re-
sultarien d’interès tant per a la comunitat del 
Puig com per a tota la ciutat.

Ajuts als emprenedors

Dirigits als emprenedors, Sant Feliu 
de Guíxols disposa de dos punts INICIA 
per a la creació de empreses: la Cambra de 
Comerç i Guíxols Desenvolupament. El progra-
ma INICIA de la Generalitat de Catalunya dóna su-
port, formació, avantatges i seguiment en tot el procés 
per a crear una empresa; (http://inicia.gencat.cat/inicia/
cat/).

Un dels serveis d’ajuda per a la instal·lació d’un negoci,  
és oferir tot el ventall de solars, baixos i locals que existei-
xen en aquesta zona, inventariats en un informe d’estudi 
d’activitats econòmiques des de l’any 2010. L’inventari 
està pendent d’actualitzar-se amb les dades tècniques 
i l’estat real de com es troben. Aquesta tasca, així com 
les de suport als nous empresaris i d’altres, un cop es 
signi el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, les 

desenvoluparà  la Cambra de Comerç, que és coneixe-
dora de la problemàtica de la zona: “Sabem que no serà 
fàcil – diu el seu President Joan Puig i Valls- També 
entenem que no hem de deixar només en mans de les 
administracions aquesta decisió i per tant cal que tots 

plegats, des del consens i amb voluntat constructi-
va, ens posem a treballar per redefinir com serà 

Sant Feliu de Guíxols en els propers anys, 
per quins sectors o activitats hem d’apos-

tar i quins equipaments o infraestruc-
tures necessitem.”

Marian Bretones Presidenta de l’As-
sociació de Comerciants de Sant Feliu 

Centre i Alba Llinàs, dinamitzadora social, 
ens parlen dels tres intents de donar entrada 

als comerciants i negocis del barri del Puig a parti-
cipar de l’associació, sense que ningú hi hagi acudit. 

També posen de manifest  que els cursos de formació i 
altres iniciatives  no són inclosos en la execució del  Pla 
de Barris, i que en cas de fer-ho, resultarien  de molta 
utilitat pel ressorgiment del Puig i de retruc per tota la 
ciutat. El “Pla de dinamització del comerç”, que se-
gueix vigent, està obert a tothom i no tan sols als negocis 
de Sant Feliu Centre.  

“Si es consolidés el clúster tecnològic i s’obrissin cinc o déu locals 
seria un èxit rotundíssim”.  Lluís López Arilla. Responsable tècnic del 
Pla de Barris.

Moltes cases 
i solars donen 
mostres de 
l’envelliment del 
barri.

Laura  Estafanell

CLÚSTER
Motor per a impulsar 
un sector tecnològic

al barri.
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Hi ha propostes joves 
perquè són poc 

convencionals, fresques i allunyades 
de les idees més confortables. D’altres 
volen que els joves en siguin els principals 
protagonistes, o estan promogudes per joves. 
Alguns d’aquests projectes es desenvolupen al ba-
rri i s’obren a tot Sant Feliu; uns altres vénen de fora i 
s’apliquen aquí, i molts els proposen els veïns del barri. 

Gravat a SFG

Santi García, veí del barri, és productor musical i, amb 
l’ajuda del seu germà Víctor, ha situat el seu estudi de 
gravació Ultramarinos Costa Brava al mercat discogrà-
fic. Les peticions per gravar amb ell es succeeixen, i a 
l’estudi de Sant Feliu de Guíxols venen a gravar, fins i 
tot, grups de l’estranger. Santi destil·la professionalitat 
i porta moltíssimes hores de vol des que als dotze anys 
començà a treballar a la ràdio local, al programa musical 
Els inaudits. Després vindrien las gravacions d’aficionat 
per als seus amics, a la primera seu de l’Associació L’At-
zavara, on ara és el pavelló esportiu.

“He tingut molta sort, moltíssima”–ens diu amb ferme-
sa- “però he treballat molt  i hi he ficat moltes energies 
en això”. 

El seu interès per la música no 
queda aquí. De seguida que pot i 

li ho permeten les seves activitats fa-
miliars (Santi està casat amb Bethan, una 

gal·lesa que escriu contes per a nens, i té 
dues criatures) es posa a tocar la guitarra amb 

el seu grup No More Lies, amb Roger Ortega, bate-
ria, i Màxim Triviños, baix. Al passat festival Primavera 

Sound van sentir com se’ls rebregava l’estómac al pujar 
a l’escenari de l’Arc de Triomf de Barcelona. 
A tots els conjunts que graven amb ell els demana que 
a la caràtula del disc surti: “Gravat a Sant Feliu de Guí-
xols”.          

En Pitu Albertí ja té escola

Gerardo San Martín arribà a Sant Feliu fa uns quatre 
anys i s’instal·là al barri del Puig. Amb la seva experièn-
cia com a pintor, professor d’art i escriptor autodidacta, 
va tenir la idea, amb l’ajuda d’en Quim Pérez d’El Talleret 
i d’altres entusiastes, de crear una escola d’art i disseny, 
que arribés a ser un referent cultural a tot Sant Feliu. 
Actualment, el Centre Albertí d’Art i Disseny té les seves 
aules en l’edifici de les Vetlladores. Però no han rebut 
ni l’ajuda ni el suport promesos. Ara, l’escola navega tí-
midament perquè costa molts esforços tirar un projecte 

LA QUIETUD DEL 
BARRI AMAGA 
MOLT SOROLL 
CULTURAL
El barri del Puig, quiet i envellit, amb els seus solars abandonats, 
tallers buits i botigues tancades, paradoxalment amaga propostes 
culturals joves, nombroses, variades, i molt engrescadores. És 
com una sotapell que no es distingeix al primer cop d’ull.
Text: José Luis Álvarez 
Fotografies: Carmela Llobet / Carolina Clik

LA MÚSICA,
reina de les iniciatives 

culturals.

Santi García 
al seu pupitre 

d”Ultramarinos 
Costa Brava”.
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endavant sense mitjans. 
“En un projecte d’aquest tipus, quan no es té un mínim 
d’ajut institucional, és molt difícil arribar a port. I el su-
port de les autoritats –precisa Gerardo amb la mirada 
fixa- no és només econòmic. Hi ha d’altres ajuts que són 
molt necessaris”.  

L’Atzavara punxa… música

Enric Pla viu i treballa al barri. Dedica tot el seu temps i 
més a l’Associació musical L’Atzavara, de la qual en po-
dria escriure una crònica completa des dels inicis, allà 
on el Santi García feia els seus primers enregistraments, 
seguint per El Cortijo de Santa Cristina d’Aro, el Teatre 
Municipal, i el primer local on abans hi havia l’escorxador 
de Sant Feliu de Guíxols. Tot un seguit de dificultats van 
interrompre la seva activitat i fins l’abril d’aquest any no 
ha estat possible reobrir un local estable on organitzar 
concerts. Ara sembla  que s’han resolt tots els problemes 
(el sempre difícil encaix entre les normatives i les pro-
postes poc convencionals) i L’Atzavara torna a situar els 
seus concerts -sota la marca TZVR- en la ruta de grups 
musicals de prestigi, als quals els agrada trobar-se amb 
un públic coneixedor i molt proper en sales d’aforament 
reduït. Tots dos en surten afavorits. Les programacions 
giren normalment en torn al hard core, punk i rock ‘n’ roll.

L’Enric i una vintena d’engrescats són totalment ama-
teurs i es fiquen de cap a l’associació perquè són uns 
enamorats de la música. I també els omple d’orgull fer 
de Sant Feliu de Guíxols un lloc conegut als itineraris de 
la música actual. 
A l’Enric li passa el mateix que al Santi García: la música 
el porta a pujar als escenaris amb el seu conjunt Bullitt, 
que, a més d’ell (bateria), està format per Xavier Calvet 
(veu i guitarra), Ferran Bonet (baix) i Carles Paz (guita-
rra). Fa poc que han gravat el seu tercer disc, que enca-
ra no té títol i sortirà a la venda al gener.

    
Ferrando, comodí cultural

Ens havien dit que Jordi Ferrando era fotògraf. Però, 
quan ha començat a explicar els seus projectes, es veu 
que no en té prou amb una activitat: també és dissenya-
dor, creatiu d’imatge corporativa; col·labora en tasques 
d’interiorisme, recerca  material fotogràfic antic i el res-
taura, i fa doblatges al català i castellà. Només això.
Ell defineix la seva feina dient: “Jo decoro panys de pa-
ret”. Pot semblar això, però en les seves imatges hi ha 
intencions, missatges, volums, materials tractats, jocs, 
dobles sentits, enganys. Potser això supera la decoració.      
Va fer un reportatge fotogràfic al barber “Sidru” Ribera 
i algunes de les seves intervencions han estat al barri, 

Carmela Llobet Carolina Clik

Gerard Maimí, de 
Please Wait, en 
l’actuació al Sant 
Feliu Fest.
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com ara al bar La Rambla i a la consulta ginecològica del 
Centre Futurmèdics. 
Li agrada dedicar-se intensament a cada projecte, gairebé 
en exclusivitat, i és amic de parlar molt amb els clients per 
tal de fer-se amb el seu tarannà. Està orgullós de mantenir 
molt bones relacions amb tots ells, un cop acabades les pu-
rament professionals. 
Potser estarem comprant, prenent un cafè o esperant en 
un despatx, i no sabrem que estem envoltats per una ac-
tuació d’en Jordi, que ens està proposant algun dels seus 
jocs simbòlics.
I encara té temps d’endinsar-se en la recerca de tota la do-
cumentació gràfica de la mànega d’aigua del 2 de setembre 
de 1965 a Sant Feliu.

Please wait: Tenen molt a dir

Please Wait el van crear quatre amics que es reunien so-
vint a fer música; la seva afició es va anant consolidant, 
i Borja, Manel i Gerard  estan convençuts de les seves 
possibilitats. Borja Pérez, de 17 anys, és el guitarra i vo-
calista; Manel Díaz, 17 anys, és el baix, i Gerard Maimí, 
de 15, és el bateria.
El trio actual assaja amb regularitat des de novembre a 
una habitació folrada de cartrons d’ous a casa d’en Borja 
i ja han gravat un EP de hard core, Dirty Little Secret, 
que la revista MondoSonoro va qualificar en el seu top 
ten com el sisè millor EP del món. Quan parlàvem amb 
el Borja, ens deia que el cap de setmana anterior havien 

actuat el divendres a Girona i el dissabte a Vic, en el 
marc del Mercat de la Música. N’estaven molt satisfets, 
contents per la bona acollida, i sorpresos per l’augment 
dels missatges favorables a les xarxes socials. 
El grup compon els seus propis temes; Borja és el res-
ponsable de les melodies vocals i de les lletres; la música 
la cuinen els tres components de comú acord.  
Borja coneix molt bé la trajectòria dels grups del moment 
que vénen per aquí i ens va parlar molt bé de Holy Water, 
el conjunt gallec que estava enregistrant a Ultramarinos 
Costa Brava quan Santi García ens va rebre.
Borja no se n’oblida, dels seus estudis, i apunta a Ge-
ològiques des de la seva posició: segon de batxillerat a 
l’IES Sant Elm.
Quan idea una frase o una tornada, va ràpidament a gra-
var-la al seu mòbil per tal de comentar-ho desprès amb els 
seus dos companys. El que no sabrem mai és com resol 
aquesta situació si està en plena classe davant del professor 
de matemàtiques.
Please Wait va actuar el 18 d’agost al festival Sant Feliu 
Fest, recuperat aquest any dins la programació del Festi-
val de Porta Ferrada. Van pujar a l’escenari mig amagats 
entre grups estrangers de fama, però aquesta és la forma 
d’adquirir les hores de vol necessàries per a enfrontar-se 
al públic.

Efectivament aquest joves, com  deia Enric Pla, són alguna 
cosa més que joves que només volen fer fressa i beure, com 
més d’una vegada s’han hagut de sentir ell i els seus com-
panys de L’Atzavara. 

Santi García: “He tingut molta sort, moltíssima, però he treballat 
molt”- Enric Pla: “Som alguna cosa més que joves que només volen 
fer fressa i beure”- Jordi Ferrando: ”Jo decoro panys de paret”.

Carmela Llobet

Professors del 
Centre Albertí d’Art 

i Disseny. D’es-
querra a dreta: Ana 

Gutiérrez, Carles 
Piqueras, Sylvie 

Hast, Rosa Rourich, 
Xavier Colomer-

Ribot, Quim Pérez, 
Luis Trullenque, 

Carola Ellenberger, 
Néstor Sanchiz 

i Gerardo San 
Martín.
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Quinze anys sense bancs 
al carrer Nou del Garrofer

La Laura Estafanell viu al barri del Puig 
des de 1996. El barri, que havia estat 
el centre d’ebullició en tots els àmbits 
per la proximitat amb el carrer de Santa 
Magdalena i la seva activitat industrial, 
estava envellint molt de pressa abans de 
començar a transformar-se. El comerç 
de proximitat, però, va anar marxant.
En aquella època les veïnes d’edat més 
avançada explicaven històries com la 
que recordava el Mercat de la Plaça del 
Puig, coneguda en aquella època com a  
“Plaça de les Dotze” perquè al migdia el 
barri era el centre i la llum de la ciutat. 
En aquest punt horari  sortien el obrers 
de les fàbriques de suro i les parades i 
botigues s’omplien de gent.
Abans, al barri s’hi  podia comprar de 
tot:  des del diari fins la fruita o prendre 
un tallat. Per sort per tots els veïns del 
barri -sobretot pels nens i la gent gran-
, uns quants petits comerços evitaven 
haver de pujar i baixar un carrer Nou 
dels Garrofers sense cap banc on poder 
prendre alè. 
Durant tot aquest temps, els veïns com la 
Laura han suportat les conseqüències de 
les continues obres, fins a arribar a l’ac-
tual transformació de la Plaça del Puig i 
els seus voltants, en què el veïnat supor-
ta estoicament les vuit hores de trepant, 
els sorolls de les  màquines, els cops de 
material, i les molèsties que ocasionen els 
camions, les pedres, els ferros i sobretot 
la pols, que entra fins i tot a les cases 
encara que tanquis portes i finestres. La 
Laura té la il·lusió que, un cop tot això 
s’acabi, el seu barri, que ara reneix, s’om-
pli de vida i activitat. Mentrestant, però, 
un parell de bancs a la pujada del carrer 

Nou del Garrofer anirien molt bé.

El problema dels pals 
anti-aparcament

A mitjans d’aquest mes de setembre, ve-
ïns del tram de carrer Miquel Surís que 
baixa del carrer Dos de Maig al carrer 
d’Adén –tram inclòs al Pla de Barris- van 
presentar una instància a l’Ajuntament 
reclamant que es treguin uns pals que el 

consistori va fer col·locar fa uns quants 
mesos sense prèvia consulta als veïns 
afectats. 
Els veïns d’aquest carrer sostenen que 
aquests pals s’han col·locat sense consulta 
prèvia als afectats, que els pals molesten a 
la gent gran en sortir de casa i que dificul-
ten l’aparcament ja que hi ha menys llocs 
on deixar el cotxe.  
Els signants d’aquesta petició reclamen 
la supressió dels pals i també que, en 
futurs canvis en la vialitat d’aquest tram 
de carrer, es tingui en compte l’opinió de 
la majoria de veïns. 

L’operació Alba desman-
tella la xarxa de narcotrafi-
cants que operava al barri

Com a continuació d’una publicació a 
l’anterior edició de El Safareig  hem de 
dir que a  finals de juliol, agents de les 
Policies Nacional i Local van arrestar 11 
persones d’una xarxa que introduïa grans 
quantitats d´haixix provinents del Marroc 
per distribuir a la Costa Brava. Se’n va 
confiscar mitja tona, així com 20 grams 
de cocaïna, deu vehicles i uns 55.000 €. 
Hi va haver detencions a diverses locali-
tats catalanes, entre elles la nostra.

L’Operació Alba – es diu així ja que quan 
van començar les investigacions alguns 
dels detinguts vivien en aquest carrer del 
barri abans de llogar un pis al carrer Santa 
Magdalena- es va iniciar fa uns mesos en 
tenir coneixement la Policia de la presència 
a les nostres contrades d´una xarxa dedica-
da a distribuir haixix, dels quals els 5 detin-
guts del barri n’eren els distribuïdors finals.

Robatoris de tubs de plom

A principis d’agost, en diferents dies, va 
haver-hi robatoris de tubs d’aigua a al-
guns pisos del barri i a d’altres zones de 
la ciutat. En el cas viscut al carrer Santa 
Magdalena els lladres van sostreure els 
tubs a plena llum del dia, pels volts del 
migdia o primera hora de la tarda del 
dilluns 6 d’agost. Va ser esperpèntic 
arribar el vespre i no poder-se ni dutxar 
ni refrescar un xafogós dia d’agost. L’en-
demà es va fer el canvi de la instal·lació 
comunitària. 

Reunions de les co-
missions: obertes o no?

En una de les darreres reunions de 
l’Associació de Veïns del Barri del Puig, 
alguns dels assistents estaven en desa-
cord amb el fet que el valor dels vots en 
relació a les decisions de les comissions 
de participació ciutadana al Pla de Barris 
sigui el mateix tant si ve d’un membre de 
la junta de l’Associació com de qualsevol 
altra persona allí present, fins i tot aliena 
al barri.  En aquest sentit, un altre assis-
tent creu que aquestes reunions no han 
de ser obertes a ningú que no sigui de 
cap comissió, mentre que d’altres es van 
expressar totalment a favor de l’entrada 
de qualsevol persona a la Comissió. 
En una reunió totalment democràtica, hi ha 
d’haver, lògicament, dret a la discrepàn-
cia. I més en aquest cas que, si s’analitza 
fredament, es pot estar totalment d’acord 
amb qualsevol dels tres punts de vista mal-
grat ser algun d’ells totalment oposat a l’al-
tre. Potser caldria una anàlisi més freda de 
la situació  en referència a qui pot assistir a 
les reunions i qui hi té dret a vot.

En aquesta secció acollim opinions, queixes, preguntes i propostes sobre qüestions que afecten els 
veïns del Pla de Barris, de forma breu i no anònima. 

Us convidem a participar-hi enviant un correu electrònic a elsafareig@gmail.com 
A càrrec de Joan Serra

L’estenedor
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Modistes i sastres havien estat sempre 
els encarregats de confeccionar les pe-
ces de vestir des de temps immemori-
als fins al darrer terç del segle passat, 
quan es va idear la venda de roba feta, 
el fenomen que coneixem com a “prêt-
à-porter”, una manifestació reveladora 
del canvi cap a una societat més apres-
sada, més uniforme, més consumidora  
de l’efímer.

Abans, les peces de vestir eren fetes 
a mida: La roba s’ajustava al cos i al 
gust del seu propietari. La particularitat 
de cada persona es feia evident en la 
seva vestimenta. La roba era resistent 
i dotada d’una longevitat remarcable, 

qualitats molt apreciades en èpoques 
passades a l’hora d’adquirir qualsevol bé 
de consum; estava ben acabada i con-
feccionada de manera artesanal.  

A Sant Feliu de Guíxols, des dels anys 
vuitanta del segle XIX fins a comença-
ments del segle passat, les modistes, les 
brodadores, els sastres i les sastresses 
estaven en el seu punt àlgid, representa-
ven el que avui dia en diríem un “motor 
econòmic” molt important. Passada la 
depressió dels anys vint, es va tornar a 
revifar el sector, encara que no hi varen 
mancar entrebancs, com ara els temps 
d’escassetat provocats per la guerra civil i 
la postguerra.  Així i tot, en temps difícils, 

aquest gremi va ser dels més pròspers, 
gràcies, no cal dir-ho, a la dedicació i 
l’esforç constant de les seves artesanes 
i  artesans.

De tallers de modistes i sastres, n’hi havia 
un bon grapat.  Aquest ofici, amb la seva 
feina acurada, donava a la nostra ciutat 
un caràcter de prestigi i distinció; tant era 
així, que dels tallers guixolencs en sortien 
treballs destinats a ser lluïts per la soci-
etat benestant de països europeus com 
ara Suïssa o Alemanya i, fins i tot, havien 
arribat a creuar l’Atlàntic cap a l’Oest i la 
Mediterrània cap a l’Est.  

Entre els tallers de modistes més recor-

L’art de cosir
 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

1950. Balcó del taller de Maria Ferran i Estabanell, al carrer de la Rutlla. La modista amb algunes cosidores del seu taller 
observant una processó. D’esquerra a dreta: Antònia Sala, Matilde Marull, Maria Rodríguez, Angelita Sabater, Lolita Lloveras, la 

Maria, Carmen Regolta, Isabel Gruart i Patro. Cedida per Lolita Lloveras Alemany. Autor desconegut 
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dats hi ha el de ca la Maria Ferran, al 
carrer de la Rutlla(*); ca la Teresina, al 
carrer de Sant Joan; el de ca la Rosita 
Rovira (ca la Peya), al carrer de Sant Do-
mènec; ca la Torres, al carrer de la Creu; 
el de les germanes Ribes, al carrer de 
Girona; ca la Paquita Ferrer, al carrer de 
Santa Magdalena; ca la Marina Vila, al 
carrer de l’Algavira ; ca l’Ararà, on s’hi 
feia confecció en pell, també al carrer 
de la Rutlla i ca la Neus Modista, al car-
rer de Sant Bonaventura, i molts d’ altres.

De sastreries recordem can Llibori, a la 
Rambla Vidal; can Casas, on hi treba-
llava el matrimoni format per la modista 
i el sastre, al carrer de Verdaguer; can 
Saura, al carrer de Sant Domènec; can 
Colomer, també al carrer de Sant Domè-
nec cantonada amb Sant Fèlix Màrtir; ca 
l’Hermida i can Terrades, tots dos al car-
rer Verdaguer; can Ripoll, al carrer Ma-
jor i la sastreria de Conrad Massallé que, 
juntament amb la seva esposa, Isabel 
Solanelles, obriren primer a la carretera 
de Girona i posteriorment  traslladaren 
al carrer de Santa Magdalena. 

ENTREM AL TALLER

El taller s’obre de dilluns a dissabte de 
bon matí, a les vuit. Les noies hi entren 
puntuals i es posen per feina fins a les 
dotze del migdia; dues horetes per anar 
a dinar i a les dues de la tarda ja hi tor-
nen a ser, fins allà a les set del vespre, 
que normalment ja poden tornar cap a 
casa. Diem “normalment” perquè hi ha 
dies que toca quedar-se fins que s’aca-
bin les feines que cal tenir enllestides 
per a la setmana. Algunes noies, quan 
arriben a casa, encara es dediquen 
a fer-se  roba per a elles d’algun retall 
sobrant. El dissabte de verbena, però, 
encara que s’hagi acabat tard, cal anar 
al ball.

La modista o, si és el cas, el sastre, és 
qui emprova la roba a la clientela; fa el 
patronatge i talla les teles que dóna a 
confeccionar. Les cosidores amb més 
d’ofici,  les oficiales, són les que 
s’encarreguen de les feines més 
delicades: peces que demanen un 
treball més acurat, ja sigui pel tipus de 
roba o per la seva singularitat . Després 
hi ha les mig oficiales, que ja poden fer 
els acabats, com ara folrar jaquetons 
o abrics; afegir als vestits cremalleres i 
altres complements; cosir les feines ja 
preparades per les oficiales, etc. Les 
aprenentes sobrefilen, fan vores i també 

són les que cullen agulles i escombren 
el taller; obren la porta quan arriba la cli-
entela; van a avisar que ja es pot passar 
a emprovar i  porten les feines acabades 
a domicili. Això d’anar a portar els ves-
tits fets a les cases, a dintre de la caixa 
de fusta o embolicat amb el mocador de 
farcell, si no és massa tard, ja els agrada 
a les noies, perquè així poden sortir del 
taller i fan un volt. Alguna vegada també 
cau algun ral de propina.  

Durant tot l’any es van rebent encàrrecs, 
però hi ha les èpoques de més feina: 
Quan s’acosten les Fires de Girona, la 
Puríssima o Nadal, s’han d’enllestir els 
abrics; per Setmana Santa, els vestits-
jaqueta , bruses i roba de primavera, 
que s’han d’estrenar pel Ram. Tot seguit 
vénen les festes majors i, entre elles, la 
nostra. Moltes guixolenques estrenen 
tres i quatre vestits cada any per a anar 
als balls. A l’estiu també es reben encàr-
recs de roba d’hivern per a estiuejants, 
que lluiran a molts quilòmetres d’ aquí. 
I no oblidem els encàrrecs per al Ball 
Pla d’Olot, pel Setembre. És a dir, és un 
mai acabar. 

SANTA LLÚCIA

Que Santa Llúcia ens conservi la vista! 
Aquesta dita la saben totes les cosido-
res i cosidors, ja que, per cosir, cal una 
bona vista i també unes bones mans. 
Les bones mans es poden adquirir a for-
ça d’hores de feina, però la bona vista és 
un do innat que, sembla ser que Santa 
Llúcia, a qui uns forassenyats varen treu-
re els ulls, és l’encarregada de mantenir. 
D’aquí ve la devoció que sus-
cita en el gremi; per això 
cada 13 de desembre 
la Santa ha estat 
sempre venerada 
i enalti-
da.

Així, era tradició organitzar cada any 
una bona festa amb processó darrera 
la seva imatge; Ofici Solemne; ballada 
de sardanes; gran dinar i ball al vespre. 
Cada any hi havia un taller encarregat 
de custodiar la imatge de Santa Llúcia 
des d’on sortia, portada a espatlles de 
les cosidores en processó, fins a l’es-
glésia, per celebrar-hi la missa en ho-
nor seu. 

EL DARRER SASTRE

Conrad Massallé i Bussot, sastre emi-
nent del barri del Puig. Tota la seva vida 
ha estat presidida per l’ofici de la con-
fecció de peces de vestir.

Començà, segons ell mateix ens explica, 
als dotze anys com a aprenent a la sas-
treria de can Llibori Ramon, a la Rambla 
Vidal, al costat de can Bonet. Allà apren-
gué a estimar aquest art. Amb un somrís 
als llavis, ens conta una anècdota curi-
osa d’aquella època: “Mentre estava a 
can Llibori, el dissabte, en tancar, a les 
set del vespre, sovint havia d’anar - a 
peu, és clar - a una masia de Romanyà, 
a tallar i preparar peces a punt de cosir 
per a la mestressa. Em pagaven amb un 
sac de patates, que l’endemà carregava 
a l’esquena i baixava fins a Sant Feliu, i 
encara, a la tarda del diumenge, anava 
al ball al Casino”.

Es va casar amb Isabel Solanelles, també 
professional molt bona d’aquest ofici i, 
amb ella, muntaren l’any 1958 la sastre-
ria pròpia. Vestia personatges rellevants, 
tant de Sant Feliu com forasters. Entre 
ells hi havia el director de La Gavina; 
també alguns d’estrangers molt cone-
guts, com ara l’actor James Mason, que 
l’any 1950 va venir a Sant Feliu amb Ava 
Gardner pel rodatge de “Pandora i l’ho-
landès errant”. A més, Leo Majors, actor 
a qui va haver d’enviar la feina acabada 
als Estats Units, o persones benestants 

que viatjaven arreu del món i el triaven 
com a sastre, com ara el xeic àrab 
Mohamet Al Fafhry, que venia cada 
any a estiuejar a Calonge.  

Varen tancar el taller de sastreria 
l’any 1991. Va ser el darrer sastre 

en actiu de la nostra Ciutat; que va 
plantar cara, per tant, a l’escomesa 

devastadora del prêt-à-porter. 
*) Els tallers ubicats a l’àrea inclosa en el projecte de “Pla de 
Barris” són els ressaltats en negreta.

Any 1990. Conrad Massallé i Bussot al seu 
taller. Foto cedida per Conrad Massallé Bus-
sot.  Autor Quim Bigas.
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pianista i famós concertista Juan Padrosa, fill de Sant Feliu i Medalla 
d’Or del Conservatori de París. Però les primeres notes les va apren-
dre, tot cantant, mentre l’ avi la gronxava sobre els seus peus. L’avi  
Cullell  era membre del Cor de Clavé, fundat a principi del segle XX a 
Sant Feliu. En completar els estudis, la Nùria s’instal·là a Barcelona 
i allà fou pionera en l’ensenyament del piano amb el mètode Suzuki. 
Cada cap de setmana la jove tornava per fer classes a Sant Feliu. El 
seu primer alumne  - i el primer d’Espanya a aprendre amb aquest 
sistema innovador- va ser un nen de tres anys : el seu nebot Ferran 
Cullel. La segona cita va ser a l’estudi d’en Ferran  a la casa familiar. 
En la trobada,  tia i nebot van rememorar la transformació del barri del 
Puig, escenari on es va iniciar la seva vocació. I també els viatges de 
tres hores (els d’ella) fins a Barcelona, en els autobusos “Costa Brava 
Express” per anar al Conservatori del Liceu i els desplaçaments més 
ràpids del nebot a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Després d’insistir i no sense timidesa, que desapareix de sobte en 
unir-se dits i teclat, en Ferran recorda el seu primer concert amb 
quinze anys. Surten a la conversa tants d’altres des de llavors.

Després Sant Petesburg. Ara Nova York. Tots dos coincideixen en que 
el món s’ha fet petit, i si fa cinquanta anys el barri acabava al carrer 
Sant Bonaventura i a l’asil Surís, ara per a en Ferran ja no té límits.

Ferran va ser el primer alumne del 
mètode Suzuki de la seva tia...

i d’Espanya 

Ferran Cullell i Masallé, pianista i pedagog, va néixer fa 30 anys 
a Sant Feliu de Guíxols i es va graduar el 2005 a l’Escola Superi-
or de Música de Catalunya. El mateix any va entrar al Conservatori 
Rimski-Korsakov de Sant Petersburg (Rússia) on va fer un postgrau 
durant quatre anys sota la direcciò de Leonid Sintsev. Actualment 
està acabant un màster a la Manhattan School of Music de Nova 
York amb Arkady Aronov. Va intervenir al Festival Porta Ferrada amb 
dinou anys. La seva primera professora de piano va ser la 
seva tia Núria Cullell. Dues converses amb aquest 
jove pianista van resultar suficients per percebre la 
seva serenitat i disciplina a més de la seva passió 
per la vida.  La primera trobada va ser informal, 
un calorós vespre del mes d’agost. La il.lusió 
de la joventut i el seu somriure eren el mirall 
de la confiança en els somnis perseguits. Em 
va explicar que la maduració de la seva tècnica 
d’estudi i les actuacions en viu li havien atorgat 
una assenyada  tranquil·litat per continuar treba-
llant i estudiant el seu màster. - “ Puc enfocar la meva 
carrera de diverses maneres i encara que la pedagogia pot ser dura 
de vegades, he pensat continuar formant alguns alumnes. Tambè 
gaudeixo  quan preparo o ofereixo  concerts,  però avui per avui no em 
veig viatjant constantment i que aquesta hagi de ser en tot moment la 
meva forma de  viure. De moment descobreixo i gaudeixo de l’apre-
nentatge a  Nova York en tots els àmbits, i em tranquilitza saber que 
cada any torno a casa.”  A casa vol dir al carrer de l’Alba a Sant Feliu. 
Amb la família i amb la tieta Núria Cullel i Ramis. Ella també va créi-
xer al carrer de l’Alba, on l’inici de la seva carrera pianística i com a 
formadora musical va tenir origen, per les indicacions i seguiment del 

UN SEGLE DE MÚSICA: DEL 
CARRER DE L’ALBA AL MÓN.  

Ferran Cullell :« Em tranquilitza saber que cada any 
torno a casa »

  
Entrevista: Leyla Falcó-Navar
Fotografia: Laura Estafanell
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va fer el primer concert

La tia Núria i en Ferran, dues generacions al piano
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