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SERRANS i JURIOLES
DEL BARRI

Janet Pileta Quintero
Text: Tomàs Taure
Il·lustració: Carles Piqueras

No van ser fàcils els primers anys de Janet entre nosaltres, no.  A més de l’adaptació a un nou 
país, règim polític, usos i costums, aquesta ex ballarina del Tropicana de La Havana, va haver 
de suportar la xenofòbia i el racisme de part d’algun veí quan va voler establir-se al poble ... “Vol 
muntar un bar de putes” és del més suau que es va sentir a dir; però com és una gran lluitadora 
va aconseguir el seu propòsit vencent amb la legalitat les insensateses i calúmnies veïnals que, 
malauradament, encara duren.
Avui dia “Juanita Banana”, gairebé exclusivament dedicat al rom, que ella porta amb el seu 
marit, és un establiment emblemàtic al poble i punt de trobada de la “jet set” estiuenca; pel 
que han passat moltíssimes personalitats culturals, intel·lectuals, esportives i socials, nacionals 
i estrangeres.
Qui ho diria!. Abans gairebé no es coneixia aquesta beguda al poble i ja fa 12 anys que els pri-
mers mojitos van començar a sortir de les seves mans,
Benvinguda entre nosaltres, Janet.
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Aquesta tardor el periodista Lluís Permanyer, en un excel·lent reportatge 
televisiu mostrava com Barcelona va malbaratar bona part del seu llegat 
modernista. Palaus, edificis sencers, obres d’art, reixes, mobles que ara 
podríem admirar van ser enderrocats, llençats o cremats en ares d’un be-
nefici econòmic immediat, de la manca de visió històrica, de l’ ignorància 
artística o simplement del corrent de la moda.

Ara Barcelona, ha pogut fer el relleu de ciutat bàsicament industrial a ciu-
tat amb uns ingressos i una vida turística de primer nivell precisament per 
l’atracció que els visitants senten per Gaudí i pel modernisme, que per 
sort, encara en queda.

A Sant Feliu, què no donaríem ara perquè s’haguessin mantingut  els edifi-
cis que es van perdre a la façana arquitectònica del nostre passeig?

Va haver-hi veus d’alerta. No se’ls va fer cas. Eren temps de la dictadura, 
però també de la democràcia. La desídia envers el manteniment i la cura 
dels bens culturals, es podria millorar de lluny.

En aquest número del Safareig expliquem la història d’una escultura per-
duda. Una pèrdua que només s’explica pel desinterès envers un exponent 
cultural, que simplement s’oblida i es pot robar per deixadesa en la seva 
custòdia. I de la ma de l’esfinx de Marzo-Mart recordem l’oblit durant 20 
anys de les obligacions d’un testament, el de Josep Albertí, acceptat da-
vant notari. I deixem de banda el projecte Thyssen, que no és al barri del 
Puig.
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Aquesta idea va sorgir quan una de les promotores de 
“Mames Braves”, l’Àngels, va tenir problemes a l’hora 
d’alletar el seu infant. Se li feien ferides al mugró quan el 
nen mamava. Aleshores,  va començar a documentar-se 
sobre problemes derivats de la lactància. Amb la seva 
germana Anna, van comprovar que no resultava fàcil ja 
que és un tema poc estudiat. Ara són quatre assessores, 
amb la Lídia i la Noemí. El grup es reuneix a l’escola 
bressol “Oreneta” els primers divendres de cada mes.  
La llevadora del Centre d’Atenció Primària també està 
en sintonia amb el grup i té una intensa col·laboració 
amb elles.

El perill de la cultura del biberó
Segons elles, la majoria de la gent prefereix la llet en 
pols, subministrada amb biberó, perquè  els hi sembla  

Un grup de dones, amb seu al barri, s’han proposat promoure, protegir 
i donar suport a l’alletament matern. Aquest grup utilitza tant la seva 
experiència personal com la formació rebuda darrerament per assessorar 
a altres dones sobre la millor manera de fer-ho.

Text: Noelia García, Claudia Alcaina, Cristina Auladell, Sílvia Lucena
Fotografia: Fons fotogràfic “Mames Braves”

més pràctica i dóna més llibertat a la mare ja que altres 
persones la poden substituir. També hi ha moltes mares 
que pensen que donar el pit pot ser perjudicial per a la 
seva estètica. Malgrat tot, sembla que és de coneixement 
general que la llet artificial no es tant bona per al nadó. 
 
Les mares han de lluitar contra el bombardeig constant 
de la publicitat a favor de la llet artificial. Les empreses 
productores- Nestlé i altres- s’esforcen en apartar el nen 
del pit de la mare el més aviat possible. Fins i tot han 
intentat desarrelar el costum en països en vies de desen-
volupament regalant llet en pols i deixant  que les mares 
s’espavilin després per comprar-ne. La dificultat eco-
nòmica per fer-ho i la manca d’aigua potable en certes 
regions ha provocat  veritables epidèmies de mortalitat 
infantil. 

Les Mames Braves 
en plena Rambla 
Vidal fent difusió 

de les tasques del 
seu grup.

Julià Castelló

Més  vida pel nadó si l’acostem al pit
Les “Mames Braves” difonen les virtuts de 
l’alletament matern
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Hi ha estudis que expliquen que hi ha altres motius que 
també allunyen la mare de l’alletament: el fet de no dei-
xar el nadó directament sobre la mare quan acaba de 
néixer,  les cesàries, l’abús de l’anestèsia i altres mètodes 
de medicalització del part.
 
No hi ha com la llet materna
La llet de la mare està feta a mida del nadó. És la que 
necessiten des d’un punt de vista nutricional, la que 
els alimenta millor. És una font d’anticossos davant les 
malalties. Està demostrat que l’enterocolitis necrosant, 
molt comuna en bebès febles, només es cura amb la llet 
materna. També els ajuda en la prevenció de la diabetis, 
d’al·lèrgies o de l’obesitat. També és molt bo per la salut 
integral de la mare.

Les mares que decideixen alletar els seus fills, moltes 
vegades tenen dubtes sobre a quina edat han de dei-
xar-ho. L’ Associació Espanyola de Pediatria aconsella 
com a mínim alletar el nadó fins els 2 anys. Gràcies a 
això augmentarà el coeficient intel·lectual del fill i fins i 
tot s’ha comprovat  que serveix per rebaixar els efectes 
negatius en cas de síndrome de Down.

La llet materna no s’acaba. La manera d’aconseguir-ho 
és simplement no abandonar l’alletament. Les “Mames 
Braves” han comprovat personalment el fet que quanta 
més llet mama el fill, més llet es produeix.

S’investiga més la llet de vaca que la humana
Tot i saber  tots aquests detalls i la importància que 
tenen, les dones del grup es pregunten com és 
possible que les patologies mamàries d’ani-
mals, com la  vaca o l’ovella, siguin més 
investigades i conegudes que les  hu-
manes. Amb més investigació, es po-
drien solucionar petits problemes, 
que a la llarga poden ser greus, com 
una simple infecció al mugró. Sembla 
poca cosa però pot provocar danys impor-
tants. Les “Mames Braves”expliquen que els 
metges de vegades no saben exactament què 
fer. Mentre que els veterinaris saben perfectament 
com han de tractar les vaques o les ovelles perquè la 
seva llet sigui adequada per al consum humà. 
 
També reben suport de fora
Difondre les seves experiències i els coneixements que 
han anat adquirint no ha resultat tant fàcil.  Els hi costava 
molt captar l’atenció d’altres dones, però  amb una gran 
campanya de difusió ho van aconseguir. També els va 
costar força atreure a la seva causa als professionals de 
la salut. Ara hi tenen molt bona relació. Sobretot després 
que aconseguissin, el 2010, un curs de formació per a 

metges i infermeres a l’hospital de Palamós.

La diputació de Girona i  l’Institut Català de les Dones, 
són les institucions que els hi donen més suport. L’ajun-
tament de Sant Feliu també els ajuda.

També treballen amb altres grups semblants. 
“Alba”, de Barcelona,  ha estat una gran refe-

rència per “Mames Braves”.  S’han format 
grups semblants a Palafrugell, Figueres  

o Sta. Coloma de Farners. També hi 
ha altres associacions que difonen 

la lactància materna a tot el territori 
espanyol.

Totes aquestes associacions no haguessin 
estat possibles sense el doctor  Carlos González, 

fundador d’ACPAM (Associació Catalana Pro Alleta-
ment Matern) associació sense ànim de lucre i de caràc-
ter científic i social, amb un únic objectiu: el benestar de 
la mare i el fill i la salut de les generacions futures.

Per tenir  més informació aneu a www.mamesbraves.
blogspot.com, contacteu amb mamesbraves@gmail.com 
o truqueu al 679 86 83 84.    

Les mares han de lluitar contra el bombardeig constant de la publicitat 
en favor de la llet materna. Les empreses productores volen apartar 
el nen del pit de la mare el més aviat possible

El primer contac-
te entre la mare i 
el nen ha de ser 
immediat. 

Concurs fotogràfic 
Lactància Materna 
Hospital Marina Alta. 
Dènia.
Autora: Anna Mas 
Talens
Mare: Roser
Filla: Alèxia

LLET
MATERNA

Font d’anticossos 
contra les malalties
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El testament d’en Pitu Albertí 
deixa a la ciutat un 

llegat amb gran part de les seves pintures, escrits i do-
cuments, juntament amb la Casa Albertí al carrer de la 
Penitència, -seu actual de les oficines del Pla de Barris 
i d’altres serveis municipals- amb la condició expres-
sa, en les seves últimes voluntats, que es creés un 
museu permanent amb el seu nom: “Albertí”, 
-com li agradava que  l’anomenessin- que 
mostrés el seu treball. I així va ser durant 
un temps, però les inapropiades condi-
cions de l’habitatge per conservar i 
mantenir en bon estat les pintures, 
van  fer decidir als responsables de 
la seva custòdia i conservació traslla-
dar-les a una sala pròpia del Monestir. On 
és ara aquesta obra? Què se’n farà en el futur? 

Generós i desinteressat en els possibles rèdits del 
seu art, Albertí  va deixar en mans d’uns amics la vet-
lla del seu llegat. Això significa que l’Ajuntament ha de 
complir amb els acords assumits en acceptar la seva 
herència.

UNS QUADRES QUE PELEGRINEN
Després d’haver estat a la casa del carrer Penitència,  
l’obra d’en Pitu amb prou feines va ser present  al mu-

seu. La Sala Albertí ho va deixar de ser per esdevenir  la 
biblioteca de la Universitat de Turisme. Des de llavors, 
el llegat, consistent en 232 obres registrades, es troba 
emmagatzemat en el Museu d’Història de Sant Feliu.  Els 
textos, poemes, lletres de cançons, escrits més perso-

nals, fotografies i  catàlegs obren en poder de l’Arxiu 
Municipal. També hi ha pintures en dipòsit a  l’Ajun-

tament. Però manca l’exposició permanent.  La 
ciutat i els  marmessors  han vist incomplert 

el testament de l’artista guixolenc: que tots  
puguem contemplar les seves pintures.

Després de disset anys des de 
l’acceptació de l’herència,  tan sols 

s’han fet tres exposicions det Josep Al-
bertí; una per a la inauguració de la desa-

pareguda Sala Albertí  i dues retrospectives, a 
Girona l’any 2001 -la més ambiciosa i completa- i 

al Museu de Sant Feliu el 2008. Però mai no s’ha 
acomplert l’objectiu de penjar els seus quadres per po-

der-los admirar   de manera continuada.

UNA EXPOSICIÓ PERMANENT, FORA DE SANT FELIU
Ara per ara, l’única exposició permanent la podem veure 
a Sta. Cristina d’Aro. És a La Casa Màgica, on el seu 
amic Xavier Sala “Xevi”, il·lusionista internacional, que 
compta amb un centenar “d’albertíns”, li té dedicada 

Rosa Maria Rourich

VINT ANYS DESPRÉS,ES 

RESPECTARÀ EL TESTAMENT 

DEL PINTOR JOSEP ALBERTÍ
Tindrà una exposició permanent i un any d’activitats en memòria  seva

El proper any, 2013, faria cent anys que va néixer a Sant Feliu 
de Guíxols l’artista Josep Albertí i  en farà vint que va morir. Aquí 
seguim la pista i la peregrinació de la seva obra pictòrica. 

Text: Leyla Falcó-Navar.
Documentació: José Luís Álvarez/L.Estafanell.
Fotografia: Rosa Maria Rourich

“La pintura d’Albertí no cal 
definir-la, interpretar-la, 

classificar-la. És una pintura per 
sentir-la, gaudir-la, celebrar-la.”
Gerard San Martín (Centre Albertí 

d’Art i Disseny) 

“Teulats”. 1966. 
Una visió de la ciu-

tat probablement  
des de la talaia del 

barri del Puig.
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una sala sencera. En ”Xevi”, amb gran dedicació i mol-
tíssima admiració cap a l’artista, manté viu el seu record 
i el comparteix, després de mort, amb tot aquell que el 
vulgui gaudir:

“El que com apassionat de l’art em decep és que Sant 
Feliu de Guíxols no s’enorgulleixi del seu fill pintor, com 
ho fan a Cadaqués o Figueres. Si més no,  en reconei-
xement de totes les obres que va donar en vida o de la 
seva col·laboració en  qualsevol activitat social o cultural, 
bé es fes en el Casino dels Nois, o al Club Nàutic entre 
d’altres. Moltes entitats podrien unir-se als actes de cele-
bració oficial, rescatar-lo de l’oblit i explotar, en benefici 
de la ciutat,  la seva figura artística, tenint en compte que 
ens va deixar a tots plegats la seva casa i un valuós lle-
gat pictòric que ha estat gairebé durant tot aquest temps 
amagat.”

També podem trobar una bona col·lecció particular a 
casa de l’òptic Francesc de la Peña, amic de l’artista. 
Consta de 80 olis, la majoria paisatges, així com del 
primer oli que va pintar. D’altra banda hi ha molta obra 
dispersa en mans privades. La nostra companya de El 
Safareig, Georgina Linares, n’ha adquirit una a través de 
la xarxa (www.todocoleccion.net) on hi ha presència del 
pintor guixolenc a moltes webs, i la pensa cedir en dipò-
sit al Museu.

L’AJUNTAMENT NO ÉS UN MUSEU
Igualment cal destacar la dedicació constant a la seva 
memòria de l’Alfons Hereu, Francesc de la Peña i Joan 
Canadell  junt amb la resta dels marmessors del seu tes-
tament (Pere Manera(+), Jaume Provensal (+), Octavi Vi-
ader i  George Lloveras). Hereu diu que “el Museu no ha 
sabut captar l’estimació de la gent” i així ho va posar de 
manifest en un article del setmanari Àncora. L’objectiu 
que guia el grup és rescatar el personatge i l’obra de l’Al-
bertí, insistint davant de l’Ajuntament per recuperar-los 
del oblit i poder compartir la seva figura artística com a fill 
de la ciutat; interessant-se en tot moment per la ubicació 
de les pintures i pel seu estat de conservació,  així com 
per la creació definitiva del museu Albertí, ja que la seva 
obra  no pot romandre com la trobem ara.

A l’Ajuntament de Sant Feliu, hi ha diverses pintures de 
l’artista molt significatives, però el públic només pot veu-
re les del corredor interior de la segona planta, ja que 
la resta estan en despatxos i a la sala de plens, que no 

estan obertes al públic. És evident que l’Ajuntament no 
és un museu. A part de que  aquestes obres  passen 
desapercebudes, tant per la manca de difusió com per 
l’absència de retolació.

20 ANYS DESPRÉS, UNA SALA ALBERTÍ
Vint anys després de la seva mort, l’any Albertí restabli-
rà en part la seva memòria. El Museu d’Història de la 
ciutat, l’Arxiu Municipal i el Pla de Barris, es volen fer 
ressò d’aquest buit  que cal reparar, i han unit esforços 
per commemorar els aniversaris del naixement i  de la 
mort del pintor durant tot el 2013, tot coincidint amb la 
remodelació del barri del Puig-Eixample de Llevant i la 
inauguració de la plaça. Al cap i a la fi, va ésser el seu 
barri; el nostre barri.  

La Directora del Museu d’Història, Sílvia Alemany, as-
segura a El Safareig que l’obra de Josep Albertí tindrà 
una sala permanent al Museu. La data d’inauguració, 
però, encara no està fixada. De bon inici  contindrà 33 
quadres amb el paisatge com a tema per aquesta ce-
lebració. També hi ha altres activitats programades: els 
Tallers d’Història que promou l’Arxiu de Sant Feliu jun-
tament amb el Museu, i que es materialitzaran en els 
actes al voltant de la diada de Sant Jordi. També els tre-
balls artístics que realitzin els alumnes de les escoles, 
tot comparant els paisatges pintats per Albertí amb els 

Rosa Maria Rourich

A dalt: La promesa 
de la directora 
del museu, Silvia 
Alemany, és ferma: 
hi haurà una sala 
Albertí permanent.

Rosa Maria Rourich

Esquerra: És evi-
dent que aquesta 
ubicació no és 
l’adequada per 
exposar una obra 
pictòrica. Un recó 
a l’ajuntament amb 
fotocopiadora.
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paisatges reals en què ell es va inspirar i que s’exposaran 
al Mercat.

L’OBRA, DESADA I RESTAURADA
Igualment, la directora del Museu ens ha mostrat els bas-
timents mòbils que guarden tots els quadres d’en Pitu 
Albertí, tot fent refe-
rència a la tasca que 
comporta el manteni-
ment i conservació de 
l’obra, així com dels 
marcs que hauran de 
ser restaurats o po-
sats de nou,  per a  la 
inauguració de la sala 
permanent.

Una altre proposta és 
una exposició itine-
rant que es vol fer co-
incidir amb la inaugu-
ració de la nova plaça 
del Puig i que voltarà 
per la resta de la ciutat, acompanyant els esdeveniments 
i les festes, per aconseguir-ne la màxima difusió. 

S’ha creat també un bloc dedicat al personatge i a  l’artis-
ta (http://josepalbertipintor.blogspot.com.es/) i la revista 

l’arjau hi dedicarà una  edició monogràfica per revisar 
l’obra i la vida de Josep Albertí des de diferents vessants.

El fet més esperat i que es rep amb gran il·lusió, és que 
per fi, el nostre gran artista tingui el seu espai perma-
nent, i que la seva producció pictòrica sigui presentada 

sota diferents temà-
tiques. De moment 
s’han previst cinc 
anys d’exposicions, 
fent rotar les pintures, 
encara que la intenció 
es que aquest espai 
perduri en el temps, 
i donar compliment a 
l’herència acceptada 
pel Consistori.

Després de vint anys, 
podria ser l’any 2013 
el moment de recu-
perar el temps perdut. 
Molts amics seus es-

peren que finalment s’assenyali l’Albertí  com “el pintor de 
la ciutat”, fins que ell, les seves creacions i la nostre vila  
siguin una sola cosa, en resposta a la seva generositat i a 
l’admiració per la vàlua de la seva obra i el darrer gest de 
donar-la a la ciutat. 

“La meva pintura és com un arròs al foc, que a la cassola bull i a 
la taula hi ha d’arribar serè. Quan jo pinto un quadre, n’hi ha un a 
dins meu que ho fa per mi. Quasi no ho veig, només sento el ritme”

 Josep Albertí  (Catàleg  Museu d’Art de Girona . 2001)

Rosa Maria Rourich

El Museu conserva 
232 obres de Josep 

Albertí. Els autors 
del reportatge amb 

la directora del 
Museu.

Un cargol que 
ens revela el 

perfil surrealista 
albertinià.
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Aquesta escultura de bronze, original-
ment situada a la Plaça Joan Maragall, 
al caire del nostre Pla de Barris, es va 
inaugurar l’any 1990, quan Josep Vicen-
te -traspassat fa poc -era alcalde. Va ser  
finançada –totalment o parcialment – per 
un conegut empresari local. Després de 
gairebé dues dècades, en les quals els 
més menuts de les cases ens assèiem a 
la base de l’Esfinx  a menjar el croissant 
que compràvem per berenar a l’Espiga 
d’Or, l’escultura va haver de ser retira-
da de la plaça per causa de les obres 
de canvi de canonades a la Rambla del 
Portalet, que van tenir lloc de finals de 
2006 fins a mitjan 2007. Fa uns sis anys, 
per tant, que el ciutadà no sap on para 
aquesta escultura, que ha desaparegut 
de la via pública.

De la plaça al magatzem i a la foneria

Resulta que l’escultura  va anar a parar 
al magatzem de la Brigada mentre s’es-
perava un emplaçament diferent per a 
l’obra de Marzo-Mart. Algú va decidir, 
aproximadament fa uns quatre anys, 
que calia deixar-la al pati exterior del 

magatzem ja que a l’interior hi feia nosa.   
Ja amb la crisi a sobre, i amb una onada 
de robatoris de la qual el magatzem de 
la brigada no se n’havia escapat en dues 
ocasions anteriors, s’havia d’haver previst 
allò que finalment va passar. Lògicament, 
qualsevol vianant que passegi per la car-
retera de Pedralta pot veure què hi ha al 
pati del magatzem. L’escultura estava a la 
vista i una colla d’espavilats van aprofitar 
l’escassa seguretat de la zona per anar, 
durant un cap de setmana de 2009, a 
sostreure l’escultura de bronze després 
de fer un forat  a la reixa exterior del pati 
del magatzem. Des d’aleshores, l’escul-
tura està desapareguda, probablement  
fosa i convertida en algun altre element.

Per si fos poc, ni tan sols  es va denunciar 
el robatori a la Policia. I no es podia de-
manar indemnització perquè l’Ajuntament 
només té una assegurança a tercers, que 
no cobreix aquesta mena de béns cultu-
rals.  El més gros és que a algú de l’Ajun-
tament –no ens han volgut dir qui-  se li va 
escapar un “mira, així ja no ens haurem de 
preocupar pel lloc on haurem de posar el 
monument”, segons declaracions que ens 

arriben des del propi cos de treballadors 
del consistori. Pere Albó, que aleshores era 
l’Alcalde de la ciutat, ha declarat a El Safa-
reig que el primer sorprès per la notícia del 
robatori ha estat ell i ha confirmat que el 
regidor encarregat de la brigada municipal 
en aquella època, Toni Basart, tampoc no 
en sabia res. 

Al descuit en la vigilància d’aquest bé cul-
tural de la ciutat s’hi suma la manca de 
transparència. I és que la notícia del ro-
batori mai s’ha fet pública. És evident, per 
qui tingui una mínima sensibilitat cultural i 
ciutadana, que cal evitar altres casos  com 
aquest. Això pot tornar a passar si aques-
tes actituds no es modifiquen. Hi ha una 
escultura de Felip Masjuan que encara 
resta al magatzem de la Brigada. Ves que 
no voli, també... 

D’altra banda, estaria bé que l’Ajunta-
ment es comprometés a fer una rèplica de 
l’Esfinx dels Vianants, ja que ha estat per 
una negligència seva que ha desaparegut 
aquesta obra. Els ciutadans, el barri, el seu 
mecenes i l’autor en dirien bé. 

El secret de l’esfinx: segurament s’ha fos
A la passada edició de El Safareig el company Alfons Hereu publicava un article sobre Manel 
Marzo-Mart, dins la secció SERRANS I JURIOLES DEL BARRI, en el qual deia que l’artista estava 
“esperant amb paciència de sant que l’Ajuntament faci una rèplica de l’Esfinx dels Vianants” alhora 
que el propi redactor es preguntava on era aquesta escultura i afirmava que “en aquest poble passen 
coses molt estranyes”. El Safareig ha investigat els fets i aquests li donen la raó.

L’estenedor
A càrrec de Joan Serra

Any: 1990. Moment de la inauguració de l’escultura, amb l’Alcalde del moment Josep Vicente i un jove Manel Marzo-Mart.
Fons Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Desconegut
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LA DÈRIA DELS AGLANS
A mig desembre congelat, quan encara 
la terra sembla adormida, l’aglà comença 
a germinar; creix  lentament fins conver-
tir-se en una alzina surera o, familiarment, 
suro:(Quercus suber Ln). La fusta és 
molt dura i compacta, difícil de treballar 
i bona per fer carbó; però és l’escorça del 
tronc i les branques –el suro pròpiament 
dit- el que li dóna la seva singularitat. És 
un material lleuger, amb gran flotabilitat, 
elàstic, compressible i amb capacitat de 
recuperació a la pressió; impermeable, 
mal·leable (se’n treuen fines làmines), 
aïllant, sense flaire ni gust, retardador del 
foc, resistent al desgast, a la corrosió i a 
la putrefacció. 

Encara avui dia per la rodalia de Sant Fe-

liu hi ha suros de gran envergadura, com 
ara el suro del Molí d’en Blanch, situat a 
la fàbrica de taps de xampany Mundial 
Cork, amb un tronc d’1m. de diàmetre, 
3.2m. de perímetre i una alçada d’uns 
13.5m. Molta gent recorda també el lle-
gendari suro de la Murtra, també dit suro 
Gros de Romanyà, amb 15m. d’alçada, 
que per abraçar-lo calien cinc homes. 
Encara l’any 1951, en la seva darrera lle-
va abans de morir el 1957, va donar una 
collita de suro de 815 kg. Lloada sigui la 
seva memòria!

LA IDEA DELS HUMANS
Pelar, traginar, bullir, apilar, toscar, clas-
sificar, llescar..., tot per treure el màxim 
profit del suro natural: L’escorça de l’al-
zina surera és tractada amb la major 

cura i processada amb tot un seguit de 
tractaments encaminats a utilitzar-la en 
infinitat d’aplicacions que aprofiten ca-
dascuna de les seves propietats. 

El suro s’extrau en lleves o peles succes-
sives a partir de la primera, als 25–35 
anys i durant tota la vida productiva de 
l’arbre, de 100 a 150 anys. A Catalunya 
les peles s’efectuen cada 12 anys i n’hi 
sol haver 6 de bones. 

Aprofiten el suro empreses dedicades a 
la construcció d’edificis i naval; a l’emba-
latge; al calçat; a la pesca; a la fabricació 
d’articles esportius; la tèxtil; la química 
i farmacèutica; fins i tot l’artesania i la 
impremta per a l’edició de llibres o targe-
tes...Però és la indústria embotelladora 

El suro, l’empenta que ens va fer surar
 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

Any: 1940-1950. Fàbrica Trachsler de taps de suro. Fent sacs de taps. Fons Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Autor: Desconegut.
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de vins la que en depèn completament. 
Es conta que l’any 1681 el monjo bene-
dictí Dom Pérignon, visitant el convent 
de Sant Feliu de Guíxols, va descobrir 
que el tap de suro era l’ideal per aguan-
tar la pressió del gas de les ampolles del 
vi escumós que havia creat, el xampany. 
L’anomenat trefí (del francès très-fin), el 
tap per a vins fet del suro més fi, a part 
de tapar bé, permet la seva respiració 
i participa en la formació del gust i del 
“bouquet”.

Des dels seus inicis, en els segles XVII 
i XVIII, La indústria surotapera, adap-
tada perfectament al medi, revolucionà 
l’economia i els costums, fins que al se-
gle XIX ja era una realitat sociocultural i 
econòmica, amb boscos de suros i fàbri-
ques de taps en ple rendiment a les co-
marques del Baix Empordà, el Gironès 
i la Selva, i amb  comerç i relacions de 
mercat arreu del món.

EL SURO CASA PER CASA...
El perímetre de pla de barris ha estat des 
dels inicis envaït per aquesta indústria. 
Moltes fàbriques i petits obradors s’hi 
varen arrelar successivament durant els 
anys de puixança, abans de la decadèn-
cia del sector cap al darrer terç del segle 
XX, i podem seguir el rastre de les en-
grunes  del suro gairebé casa per casa. 
Per citar-ne algunes recordarem cal He-
ller, c/ Santa Magdalena traslladada el 
1949 a l’antiga fàbrica de can Nadal a la 
carretera de Girona; can Vilaret, c/ Met-
ges–Lluna-Creu, desapareguda abans 
de la guerra civil; can Sanjaume, també 
conegut com can Generi, c/ d’Huguet; 
can Trachsler, a la carretera de Girona 
i al c/d’Huguet; can Gay, c/ de Santa 
Llúcia; can Sireno Vicenç, can Claudio 
Carreras , can Vilossa i cal Papà, c/del 
Sol. A més can Campistol, c/ de Ferran 
Romaguera, ara part del col·legi Sant Jo-
sep; Can Jacomet i can Margou també 
dit can Rigau, c/ de Garrofers; can Jo-
sep de Borrassà, Baixada del Puig; can 
Sais, can Taberner i can Turró, c/ Sant 
Domènec; cal Ros, c/ de la Lluna-Sant 
Domènec; can Buscarons , c/ d’Aden, 
entre altres. 

Al costat de la gran fàbrica i dels petits 
obradors, de cases particulars on s’hi 
treballava el suro que rebien a saques 
n’hi havia infinitat. En els processos que 
no s’havien pogut mecanitzar, com el 
triatge de taps, discs, etc. el treball a do-
micili era la solució per abaratir al màxim 

els costos laborals. 

El taper Jordi Ros ens comenta que 
d’aquesta manera s’ha aconseguit 
l’aprofitament màxim del suro: La gent 
que feia “caps i puntes” obtenia taps 
dels retalls de suro impossibles d’intro-
duir en els sistemes productius. 

Hi havia obradors –diu- que compraven 
els taps descartats per transformar-los, 
com ara a Hijos de R. Sagols-Sala, del 
c/ del Sol, on en feien boies de pesca 
utilitzant màquines que eren antics des-
pertadors transformats. L’eslògan de la 
casa era: “Nosaltres fem el que els altres 
no saben, no poden o no volen fer”. 

Jordi ens explica que la seva família va 
començar a treballar amb el suro cap a 
meitat del segle XIX. Cal Ros va ser la 
primera empresa a posar barrines que 
anaven amb motor de gas pobre, abans 
de l’arribada de l’electricitat. Durant la 
seva època més bona, fins al 1933, feien 
discos i taps de tota mena que també 
exportaven a França, Anglaterra i inclús 
als Estats Units. El 1935, ens diu, la fà-
brica va passar de Mascanada al Carrer 
de la Lluna on s’hi va treballar a ple ren-
diment fins cap al 1960.

...FINS QUE HA MARXAT DEL BARRI
Tota la constel·lació de petites i mitjanes 
indústries que teníem en els nostres car-
rers ha anat desapareixent fins que, al 

final, també les més grans: can Tachs-
ler, can Sanjaume, can Buscarons, han 
tancat. 

Tal com ens comenta Salvador Soler 
Pernal, de la fàbrica Sanjaume, fill i nét 
de tapers de cal Papà, s’ha anat abolint 
aquell treball manual i especialitzat. Els 
taps de plàstic en substitució dels de 
suro en l’envàs de vins de taula en van 
iniciar la decadència. Amb l’adveniment 
del turisme als anys 60, la gent va anar 
canviant la fàbrica i manufactura pel 
sector serveis amb establiments situats 
fora del barri. A més, explica que l’es-
peculació immobiliària dels darrers anys 
també ha contribuït a fer traslladar les 
indústries sureres fora del casc urbà. 
La competència de països com Portu-
gal, amb mà d’obra més barata i una 
producció que duplica l’espanyola, on 
es dediquen a la fabricació de tot tipus 
d’articles de suro, també ha afeblit la in-
dústria catalana. 

Salvador ens parla dels anys en què 
l’empresa de la seva família tenia una 
producció de 20.000 taps diaris i abas-
tien el mercat nacional i estranger amb 
exportació a través d’Anglaterra a països 
d’Àfrica com Egipte, a Sud-amèrica, a 
Turquia, etc. A part del suro local, se’n 
feia venir d’Extremadura on, amb els 
anys, s’hi varen traslladar per establir la 
indústria surera molts membres de fa-
mílies amb fàbriques a Catalunya.

Carmen Canals, esposa de Tomàs Bus-
carons, i mare de Joan i Jaume, tapers de 
can Buscarons, ens explica com la seva 
família es va dedicar al suro durant tres 
generacions. Molts de records i anècdo-
tes té encara presents en la seva memò-
ria, com la que li va succeir pel maig de 
1948, dos dies abans de casar-se: ”Es va 
calar foc a la fàbrica Heller que, per la 
banda del carrer de Santa Llucia, toca-
va amb la nostra”. Era força habitual que 
cada any cremés alguna fàbrica, sobretot 
els festius, en què els treballadors eren 
menys i tenien pressa per acabar aviat.  
“Vàrem haver de treure tot el suro al car-
rer perquè no es cremés i jo ja em pen-
sava que no ens casaríem. Sort -diu ella 
rient- que tot i amb això, sí, sí, ens vàrem 
casar”. L’empresa va anar canviant d’ubi-
cació a mida que s’anava expandint fins 
construir les naus del carrer d’Aden cap 
al 1966. Buscarons s.a. ha estat la darre-
ra fàbrica del barri en haver de plegar ara 
fa un parell d’anys. 

Any: 1958.  Detall de la maquinària de 
la fàbrica d’escapçar taps de Joan Vicens 
Malagrida, situada al carrer de Santa 
Magdalena, n. 158. Fons Arxiu Municipal 
de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Pere Fer-
ré Colomé.



tampoc t’asseguren la venda de quadres, o et demanen entre el 40 i 
el 60 per cent del preu de venda”, motiu pel qual prefereix exposar a 
sales com la Cambra de Comerç o l’Ajuntament de Sant Feliu.
Mentre parlem, els seus ulls vius mostren un somriure continu, amable 
però sobretot divertit, picardiós, sempre a punt per fer una broma. 

I també té l’encant de les persones sinceres. Des del principi es mostra 
propera i actua de manera natural, cosa que fa que, de seguida, et 
sentis com a casa. 

Durant l’entrevista xerrem de quadres i del món de la pintura, però 
també de gossos. Sempre n’ha tingut “encara que no em fan gaire 
cas”, diu entre rialles, i ara conviu amb la seva gossa Gina, una Jack 
Russell que, si diuen que els gossos s’assemblen als amos, aquest 
cas no serà l’excepció que confirmi la regla. Ambdues són petites, 
primes i vitals, llestes i simpàtiques, i de seguida fan que et trobis a 
gust, com si les coneguessis de tota la vida.

Fent-li les fotos també ens adonem que, a més d’encantadora, és 
molt presumida i li encanta sortir bé, així ens acomiadem mirant totes 
quatre –la Queralt, la Carmela, la Gina, molt atenta, i jo- les fotografies, 
que han quedat d’allò més bé.

“Intento pintar a diari però si no tinc 
el dia, més val que ho deixi perquè 

només em surten xurros” 

Així com hi ha persones que ens roben l’energia, els anomenats 
vampirs energètics, també existeixen persones amb les quals succeeix 
exactament el contrari: són una recàrrega de bateries. Sens dubte, 
la Queralt Ruscalleda pertany a aquesta segona categoria: és pura 
energia. Un minut al seu costat i ja t’ha contagiat la seva força.

Temperamental i infinitament divertida, ens acull a casa seva, una 
casa modernista, molt gran i amb molta història entre les seves parets. 
Hi viu des de l’any 67 i és un cúmul de records, peces 
antigues i quadres seus i del seu germà, el famós 
pintor Xavier Ruscalleda.

De fet, la Queralt Ruscalleda es va iniciar al 
món de la pintura, ara fa 17 anys gràcies al 
seu germà, que la va animar a exposar al cap 
d’un any d’haver començat a pintar. “Era el 
meu mestre i, fins que va morir fa quatre anys, 
també era qui em deia si un quadre era bo o no, 
si es podia exposar o si no me’l compraria ningú. 
Ara haig de ser jo sola la que ho decideixi, i no és 
fàcil”.

“Pinto cada dia, o quasi, però no com a rutina perquè si no es té el 
dia, més val deixar-ho perquè només surten xurros” i es dedica a 
representar boscos, paisatges i marines que ens mostra en algunes 
de les peces que té penjades a la sala principal. Les seves obres són 
d’estil impressionista, amb colors vius, com no podia ser d’una altra 
manera. Pinta al seu taller, en un pis superior de casa seva, on té prou 
llum natural ja que ella només pinta amb llum solar.

Ha exposat a Houston, Alemanya o Suïssa però “ara és molt difícil 
perquè moltes galeries demanen molts diners, fins a tres mil euros i 

LA QUERALT, PURA ENERGIA.  

La vitalista pintora de Sant Feliu ens mostra la seva 
obra a la casa modernista on viu des de fa 45 anys

  
Entrevista: Carola P.Badua
Fotografia: Carmela Llobet
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La Queralt i la Gina, la seva companya inseparable


