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SERRANS i JURIOLES
DEL BARRI

JOSEP VIÑOLAS, L’ÚLTIM CISTELLER
Text: Àngela Ribas i Lacasa
Il·lustració: Carles Piqueras

Tota una vida sent un artesà, treballant amb el vímet, esberlant canyes, fent coves de pagès, o 
intentant innovar amb altres materials com la corda, la balca o la panotxa de blat de moro, fins 
que la Nit de Nadal va tancar els batents del negoci, conscient que era l’últim graó de l’escala 
familiar que s’hi dedicava. Fins llavors, i ja des dels catorze anys, Josep Viñolas havia continuat 
l’ofici de casa. La tradició i l’entorn van propiciar que es trobés fent de cisteller. El seu besavi ja 
n’era, i el seu avi patern, de Llambilles, va venir a Sant Feliu, a finals del XIX, a establir-hi el seu 
taller perquè era una molt bona plaça. 
Van tenir la sort de viure dues rifes, com la ciutat: el suro i el turisme, “però  ara, els petits tallers 
han quedat ofegats pel gran mercat xinès”, diu Josep Viñolas, i “si no hi ha utilitat, necessitat, 
ja no cal l’ofici”.

Vivim temps més anònims, però segur que, baixant el carrer Sant Domènec, encara molta gent 
quan arriba a l’alçada on hi havia hagut la cistelleria, hi deu pensar, i els deu veure, a ell i al seu 
pare, fent l’entramat base d’una cistella o posant-hi les nanses. És un record. Com  la primera 
peça que ell va fer amb tan sols set anys: una panera de vímet negre, que la seva mare va 
guardar i que ell encara conserva.
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El Pla de Barris, a part de constituir el pol d’inversió municipal més impor-
tant dels darrers anys a la nostra ciutat, ha servit també per poder copsar 
els resultats d’una mecànica poc experimentada entre els representants 
polítics, els tècnics municipals i la ciutadania: els mecanismes de partici-
pació  del veïnat en la presa de decisions, singularment en la remodelació 
de la plaça del Puig.

Malgrat que l’equip de govern va expressar de forma explícita que la veu 
de ciutadans i ciutadanes tindria caràcter decisori a l’hora de votar qües-
tions que no tinguessin caràcter tècnic, la percepció  que això no sempre 
ha estat així té els seus partidaris. 

També s’ha de dir que la representació democràtica en les comissions és 
prou fluctuant respecte al nombre de veïns i veïnes i que és fàcil pensar 
que és manifestament millorable. 

Un altre aspecte que convindria millorar són les excessives intervencions 
“pro domo suo”, només pensant en interessos particulars, que moltes ve-
gades han monopolitzat bona part de les reunions.

Malgrat tot, l’experiència de participació ciutadana viscuda al Pla de Barris  
mostra molts aspectes que indueixen a repetir-la. En aquests moments en 
què es critica de forma generalitzada l’actuació dels polítics, la immersió 
en la mecànica dels debats, en la complexitat de la presa de decisions i 
en la responsabilitat de pensar en el bé general, és un exercici que tots els 
ciutadans haurien de practicar. Pel bé de la política i per a la millora de la 
ciutat.

Una experiència que s’ha de millorar i s’ha de repetir. Amb Pla de Barris 
o sense.
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Cada dia, quan sortim de casa, podem obrir els ulls, 
alçar la mirada, i contemplar el paisatge urbà que ens 
envolta, o bé podem seguir amb el cap baix, la majoria 
enganxats al mòbil. Seria bo que ens féssim preguntes i 
ens informéssim, per aprendre a estimar el lloc on vivim 
i l’entorn on ens movem.

Així doncs, aquestes línies volen ser un toc d’atenció a 
tothom, polítics i ciutadans: cal aprendre a valorar el nos-
tre entorn, el nostre patrimoni, i això, és cosa de tots. 
El patrimoni arquitectònic són les cases, els carrers i tota 
la resta d’elements urbans. A Sant Feliu s’han conservat 
algunes mostres de totes les tipologies constructives a 
partir del segle XVII, però malauradament s’ha destruït, i 
es segueix destruint patrimoni de valor excepcional. 

L’11 de setembre de 1696 quan les tropes franceses en-
derroquen les muralles (de 500 anys) de l’actual Placeta 
Sant Joan, que encerclaven el barri medieval que forma-
va el nucli emmurallat de Sant Feliu, on s’hi localitzava 
l’Església de Sant Joan des de finals del segle XVI, la 
ciutat s’expandeix cap al Puig-Marí i cap al nord.

Animeu-vos a conèixer les històries i curiositats fent un volt pel nostre 
entorn. Passegeu escoltant les pedres i parets, mirant amunt i avall dels 
carrers, les façanes, les escales...
Text: Georgina Linares i Albertí
Fotografia: Elm Murcia

Fins aleshores els dos vials bàsics de comunicació eren: 
el camí d’anar a Girona i a la resta de la Vall d’Aro, que 
començava al Camí del Mall, s’endinsava cap al nord pel 
Carrer Garrofer, vorejava el Puig-Marí, seguia pujant pel 
camí de Girona (actual Carrer de les Eres) passant vora el 
Molí de Vent de Baix (Parc de les Eres), fins al carrer Dos 
de Maig; i, el d’anar a Palamós, que travessava el Raval 
de Tueda per l’actual carrer Joan Maragall. El carrer de la 
Rutlla era el connector d’aquests dos eixos.

El creixement urbanístic de la ciutat va començar doncs 
a finals del segle XVIII quan es van anar ocupant terrenys 
cap al nord, concretament els sectors Algavira i el Puig-
Marí (on s’hi localitzava la fortalesa militar del Puig), edi-
ficant-se carrers com: Sant Domènec, la Creu o el Raval 
(actual Penitència).

Per què s’anomena Carrer de la Creu? Doncs amb sor-
presa per a molts perquè existeix la creu! Si entreu al pati 
interior de l’actual Bar La Marquesina, on hi havia hagut 
la famosa perruqueria Faustí del Carrer Major, a la ter-
rassa podeu contemplar i gaudir de la creu d’en Baguer: 

A la “Plaça dels 4 
arbres” (Plaça del 

Nord) s’hi va
instal·lar la font el 
1903, tot i que al 

1909 va ser reem-
plaçada la de ferro 

per un dels nous 
models encarre-

gats per a tota la 
població.

ELM MURCIA

Un passeig pel paisatge quotidià
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era la creu de terme que servia per delimitar i anunciar 
l’entrada a la nostra població. És gòtica i prové de l’any 
1563! Sorprèn que s’hagi conservat al mateix lloc i força 
bé fins a l’actualitat. A la cara principal podreu veure-hi 
el Crist agonitzant, i darrera, la Verge, i sota el capitell 
que sosté la creu, hi ha dues imatges més petites, que 
són Sant Sebastià i Sant Martí.

L’eixample burgés

Al segle XIX, gràcies al mecenatge arquitectònic, de 
promotors particulars – famílies de bona posició social i 
empreses – que eren qui sufragaven els costos ja que hi 
tenien interessos, es van construir edificis, alguns d’ells 
de valor singular, i urbanitzar carrers.

En el nostre barri, destacaria la promoció dels terrenys 
del comerciant Bonaventura Mas. Va ser qui va fer el 
projecte d’estructurar 7 vies: 5 de nova construcció (Sant 
Adolf, Nou de Sant Antoni, Aden, Sant Bonaventura, i 
del Mas) i 2 prolongacions (Sant Domènec i Alba), tot a 
l’entorn d’una plaça hexagonal, on hi va fer convergir tots 
els vials. El mestre d’obres guixolenc Pere Pascual va ser 
l’encarregat doncs, de la Plaça del Nord.

Molts propietaris cedien gratuïtament els terrenys per a 
futurs carrers a canvi de poder deixar empremta, i en 
el nostre barri en tenim moltes mostres clares, ja que 
les denominacions eren proposades pels mateixos pro-
motors. Carrer Sant Bonaventura és fàcil ja que el que 
acabem de citar era en Bonaventura Mas; Sant Adolf, ho 
va posar perquè va néixer l’11 de febrer; també va ser ell 
qui va batejar el Carrer Huguet amb el cognom de la seva 
segona esposa, Antònia Huguet i Keer; el Carrer Campa-
neria té l’origen a la vídua d’Heriz, Antonia Campaneria, 
que va ser la propietària que va demanar el permís de 
construcció; i un cas idèntic amb el carrer Gorgoll, de 
Teresa Gorgoll.

Tenint en compte que a partir de 1865 s’obre la Carrete-
ra provincial de Girona, es comencen a connectar sec-
tors amb la carretera. És el cas del carrer Sant Adolf que 
fa de prolongació des de la Plaça del Nord o del Carrer 
Santa Magdalena que enllaça direcció nord-est des del 
Carrer Girona, aquest últim vial d’especial importància  
on ja s’hi van instal·lar diverses fàbriques i s’hi van cons-
truir habitatges populars d’obrers.

Gràcies a la cessió del fort del Puig-Marí, propietat de 
l’hisendat gironí d’ascendència guixolenca, Fernando de 
Moradillo i Patxot, es va destinar la part de propietat a 
l’ús de solars edificables i per aquest motiu es va cedir 
gratuïtament a la corporació part de les prolongacions 
dels carrers Penitència, Lluna, Sol, Baixada del Puig i 
Metges.

Per acabar, i enllaçant la història amb l’actualitat, cen-

trem-nos en el Carrer de la Lluna. Al 1897 calia executar 
les obres de condicionament del carrer per tal que tingu-
és les condicions necessàries d’un vial general, per això, 
va ser necessari rebaixar 2.017m2 de roca i gresa! Els 
costos van ser sufragats pels propietaris de fàbriques per 
tal de poder donar accés rodat. 

Com coneixem, un dels trams va ser impossible de re-
muntar, concretament a l’alçada dels carrers Penitència 
i Baixada del Puig, va ser doncs al 1898 que l’Ajunta-
ment va exposar la conveniència de construir una escala 
que connectés a l’altra banda i, en ple de 20 de gener 
de 1899, es va decidir procedir-ne a la construcció amb 
un cost final de 444 pessetes. Fa somriure aquesta xifra 
quan pensem en el cost actual que tindrà refer aquesta 
escala centenària.

Hi ha més històries. ¿Ens preguntarem perquè se’n diu 
Carrer Penitència, quants metges hi havia al Carrer dels 
Metges o quin era el Carrer d’en Lloveras?    

Protegim i valorem els elements arquitectònics urbans del nostre 
entorn, és responsabilitat de tots nosaltres, formen el nostre paisatge 
quotidià i cal que el preservem.

Creu de terme d’en 
Baguer situada a 
l’actual terrassa 
interior de “La 
Marquesina” al
c/Major, d’estil gò-
tic, data de 1593. 
Indicava l’inici de 
la població de Sant 
Feliu.

Documentació: 

BUSSOT i LIÑÓN, Gerard. “Carrers, cases i arquitectes: Sant Feliu 
de Guíxols dels inicis fins el 1931”. Sant Feliu de Guíxols: Ajunta-
ment de SFG, Diputació de Girona, 2000.

DÍAZ, Quim; GAITX, Jordi. “Passejades per Sant Feliu de Guíxols: 
itineraris arquitectònics i d’evolució urbana”. Sant Feliu de Guí-
xols: Ajuntament de SFG, Diputació de Girona, 2002.

ELM MURCIA
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Sant Feliu de Guíxols 
va ser una 
de les ciu-

tats de la comarca pioneres en la separació dels residus 
orgànics, que es fa des de l’any 2000. L’Agència de Re-
sidus de Catalunya ens situa en el quart lloc en eficàcia 
pel que fa a la recollida d’orgànics del Baix Empordà. A 
Catalunya la mitjana de recollida selectiva dels residus és 
del 28 per cent i a Sant Feliu, del 40 per cent. 

Que aquest percentatge pugi encara més depèn en bona 
part de la voluntat dels ciutadans. Molt sovint la justi-
ficació per no fer-ho es basa en una llegenda urbana: 
“no serveix per a res separar perquè després ho bar-
regen altra vegada”. Si descobrim on van a parar totes 
les deixalles i quins controls es fan servir per assegurar 
que cada fracció, vidre, plàstic,metall, paper, orgànica...
es reconverteixin en matèria primera reutilitzable, no hi 
haurà més excusa per separar-les bé que l’espai de què 
disposem a casa o la distància dels contenidors més pro-
pers.

AL BARRI, LA SEPARACIÓ MÉS DIFÍCIL
La proximitat dels contenidors per a cada tipus de resi-
dus és bàsica per facilitar la separació. Amb la orografia 
del barri del Puig és difícil ubicar-los a l’abast de tothom, 

perquè en molts carrers no hi passen els camions ni tam-
poc n’hi ha lloc pels cinc contenidors, el que ha forçat 
a posar-ne només tres (rebuig, orgànica i envasos) i que 
són més petits. 
  
La campanya informativa al veïnat pel Pla de Barris s’ha 
fet amb fulletons que expliquen a quin contenidor ha 
d’anar cada tipus de deixalla. La seva fabricació en sè-
rie no permet que les explicacions vinguin gravades a la 
superfície. Posar-hi un rètol explicatiu enganxat, solució 
apuntada pels veïns, té l’inconvenient que el rentat dels 
contenidors, que ha de ser enèrgic, el malmetria ràpi-
dament.

En principi, de la gestió dels contenidors que veiem al 
carrer, el gris (rebuig) i el marró (orgànica) se n’ocupa 
l’Ajuntament a través de l’empresa Cespa. Els camions 
fan tres viatges per nit i traslladen el contingut a la planta 
de compostatge i a l’abocador de Solius. El paper/cartró, 
els envasos i el vidre els gestiona el Consell Comarcal del 
Baix Empordà i la seva recollida la fa  l’empresa Recu-
mas Els envasos van a la planta de triatge de Celrà on 
es classifiquen per enviar-los a reciclar. El vidre es tracta 
en una planta de Mollet del Vallès i el paper/cartró a la 
planta de Masnou.

Rosa Maria Rourich

Les escombraries 
que no es reciclen, 

el rebuig, és la 
fracció més gran 

de totes.  Sant 
Feliu en genera 

8.500 tones cada 
any.

ON VAN A PARAR 
LES NOSTRES 
ESCOMBRARIES
Sant Feliu en genera més de 15 mil tones cada any
L’ iniciativa del Pla de Barris per potenciar la recollida selectiva  
d’escombraries i difondre les noves ubicacions dels contenidors o la 
polèmica de l’“Envàs on vas?” posen de manifest la gran importància d’un 
servei que li costa a la ciutat un 10 per cent del pressupost municipal.
Text: LEYLA FALCÓ_NAVAR 
Fotografia: JULIÀ CASTELLÓ
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nics recollits als contenidors marrons des que són dipo-
sitats al centre de tractament de residus de Solius. Cada 
any unes 5000 tones d’escombraries  i restes de poda  
es converteixen en un compost de primera qualitat que 
es pot usar com a adob agrícola. 

Ara està en procés d’homologació per poder-lo vendre al 
mercat. De moment es posa a disposició dels agricultors 
de la zona que hi estan interessats al preu  simbòlic d’un 
euro la tona.

La brossa que ningú vol (8.432,78 tones a l’any) és la 
que anomenem rebuig. Hi ha de tot i és la que ha can-
viat l’orografia de Solius des que es va obrir l’abocador. 
Veritables muntanyes de deixalles que produeixen escor-
rialles tòxiques que s’han de recollir i tractar perquè no 
vagin a parar als aqüífers. A aquest abocador li queda 
poc temps de vida. D’aquí 3 o 4 anys Sant Feliu i altres 
ciutats de la zona hauran de buscar un nou emplaça-
ment més lluny, amb un cost de transport més elevat.

DEIXALLERIES  I VOLUMINOSOS
Hi ha escombraries que no van a cap contenidor. Els 
voluminosos que hi deixem al costat en dies assenyalats. 
D’altres més delicats com els aparells elèctrics o electrò-

El contingut d’aquests contenidors es recullen un cop 
cada tres dies. A l’estiu el vidre i els envasos es passen 
a recollir dos o tres dies per setmana i els porten a  la 
planta Navarro de Llagostera.

Tot aquest procés es controla per mitjà d’albarans que 
justifiquen les quantitats aportades i que serveixen des-
prés per facturar-ne els costos perquè tothom està inte-
ressat en reflectir les quantitats de forma exacta. Els resi-
dus acaben el seu viatge i reben el tractament necessari 
a les plantes de reciclatge on s’obté matèria primera per 
donar-li nous usos.

Hi ha infinitat de productes reciclats, des de bosses 
d’escombreries, caixes elèctriques, escombres, màne-
gues de rec, material de construcció i fins i tot pantalles 
acústiques fetes amb les moquetes usades dels cotxes. 
La llista és interminable i obre la possibilitat a la creació 
de nous llocs de treball, sense oblidar l’estalvi d’energia 
i de les emissions de CO2. Per exemple, quan es recicla 
el vidre s’està estalviant 1,2 tones de matèries primeres i 
reciclant el paper salvem 17 arbres.

SOLIUS: COMPOST... I MUNTANYES DE BROSSA
Passen nous setmanes per donar utilitat als residus orgà-

A dalt: La recollida 
selectiva és 
indispensable per 
poder reciclar 
vidre, plàstics i 
papers i donar 
nova vida a les 
escombraries.

A baix: La brossa 
orgànica necessita 
9 setmanes de 
processament a la 
planta de Solius 
per convertir-se en 
compost per adobar 
la terra.

JULIÀ CASTELLÓ

JULIÀ CASTELLÓJULIÀ CASTELLÓ
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nics, piles o l’oli de cuinar s’han de portar a les deixalleri-
es, bé sigui a la mòbil o a la fixa de l’avinguda Catalunya. 
L’oli de cuinar s’ha de dipositar en una botella o garrafa 
per dur-la a on estiguin ubicades les deixalleries. La  mò-
bil té cinc punts d’ubicació per períodes d’uns quinze 
dies: Rambla Generalitat, Pl. Rosselló/Escola Gaziel, Pla-
ça de Miquel Murla, Plaça Ceuta i Passeig del Mar.

ELS COMERÇOS
Els comerços estan sotmesos a un altre dinàmica de la 
qual s’encarrega Recom, que distribueix entre els usuaris 
tant els criteris de selecció i els dies de recollida com els 
cubells i etiquetes que han d’enganxar-hi per ser identi-
ficats. Els establiments de restauració són els que millor 
funcionen, però tots els comerciants estan obligats per 
llei a gestionar els seus residus. Aquesta recollida s’està 
fent de matí i en dies determinats, però es  vol canviar 
també a les nits per evitar les piles que es veuen durant 
el dia. Els establiments comercials han de pagar taxes 
per finançar Recom. En canvi les grans superfícies s’ho 
gestionen elles mateixes, i també el material d’algunes 
botigues especialitzades, posem per cas les bombetes o 
els medicaments, que tenen un sistema propi del sector.

ENVASOS: LA CAMPANYA A TELEVISIÓ, UN EMBOLIC.
La campanya “Envs on vas`?”, emesa el desembre i el 
gener passats, va posar en evidència la complexitat del 
reciclatge de plàstics i els interessos que hi ha al darre-

re. La campanya, finançada per Ecoembes i Ecovidrio 
portava també el segell de la Generalitat i confonia  els 
hàbits de triatge. Fos plàstic o vidre només anaven al 
contenidor els envasos, perquè les dues empreses que 
pagaven la campanya només volien afavorir els envasos 
amb “punt verd”, que paguen una taxa de reciclatge.

Quatre mesos després de la campanya els “elements im-
propis” que no han d’anar als contenidors verds i grocs 
han disminuït un 1%. Es difícil saber si es pot considerar 
un èxit i més difícil encara saber si aquest 1% ha anat a 
parar a la deixalleria o al contenidor de rebuig, on perd 
tota possibilitat de ser reciclat.

COST ANUAL : 4 MILIONS D’EUROS.
La totalitat de les nostres escombraries, a Sant Feliu de 
Guíxols va ascendir, segons dades facilitades per l’Area 
de Medi Ambient, a unes 15.000 tones l’any. El cost 
total del servei en el nostre municipi  és de 4.013.974 
euros, i el retorn pel pagament d’envasos reciclables és 
d’uns 100 mil euros. El contracte amb l’empresa Cespa 
és per 8 anys i inclou la neteja viària, de platges i aigües 
marines, camins de ronda, recollida d’escombraries i 
gestió de la deixalleria. En el contracte s’inclou el preu 
dels contenidors, dels camions i altres vehicles així com 
el seu manteniment, el personal, les assegurances, les 
campanyes i el lloguer de garatges i naus. 

LES MUNTANYES DE DEIXALLES HAN CANVIAT L’OROGRAFIA EN LA ZONA 
DE L’ABOCADOR DE SOLIUS. SI TOTS ELS MUNICIPIS QUE HI ABOQUEN HO 
CONTINUEN FENT AL RITME ACTUAL, AVIAT ACABARÀ LA SEVA VIDA ÚTIL.

JULIÀ CASTELLÓ
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Ja la tenim aquí. Després d’haver-la es-
perat durant tant de temps amb pacièn-
cia i esperança, la nova plaça del Puig es 
va obrir al públic el passat 22 de març, 
tot i que  la inauguració oficial no va tenir 
lloc fins el  4 de maig, amb la presència 
de les autoritats pertinents. 

Una plaça que trenca amb la imatge de 
les altres de la nostra ciutat  pel fet d’es-
tar situada per sobre del nivell dels car-
rers, just al Puig que corona i que dóna 
nom al barri, ressaltant la seva bellesa. 
Un lloc nou, acollidor i amb un modern 
disseny en la línia de les places de capi-
tals europees.

S’ha fet la llum...
però potser massa i tot!

Una plaça que, malgrat tot, no acaba de 
satisfer totalment el veïnat. Destaquen 
les crítiques a les columnes model Bran-
ca, “fanals que no són fanals”.  Les veus 
discordants critiquen des del disseny i 
excés de “pals de ferro” fins a la inten-
sitat lluminosa dels fanals, digna d’un 
estadi. Això fa que una veïna del primer 
pis de davant la Plaça, al carrer Garro-
fers, renti els plats “sense haver d’en-
cendre el llum de la cuina” i afegint, mig 
en broma, que ho fa “amb les ulleres 
de sol posades”.  Com a opinió perso-
nal, els tècnics municipals farien bé en 
verificar que realment aquesta llum no 

contravé el Reial Decret 1890/2008, de 
14 de novembre, referent al  Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior, donant-se un cas 
de l’anomenada “llum intrusa”. 

De la claror a l’obscuritat hi ha un pas

Hem pogut comprovar també com una 
persona, a peu dret a la Plaça, pot tocar 
el cap d’algun fanal dels que neixen just 
a sota, al carrer Garrofers.  A la flamant 
plaça hi ha molta llum, sí, però la foscor 
també entra pels ulls uns metres més 
enllà, amb solars i cases abandonades 
(i alguna de saquejada!), brutícia, locals 
buits i manca d’aparcament i de comerç. 
Per fer l’acudit fàcil diria que, més que 
foscor, potser el que hi ha és “manca 
de llum”.  Arreglar aquestes mancances 
també donaria vida a la Plaça, no només 
la il·luminació.  

També s’han pogut comprovar altres 
mancances en el mobiliari urbà de la 

plaça. Com per exemple, embornals 
dels quals una criatura en pot aixecar 
la tapa sense problemes i amargar-s’hi 
dins (cosa que alguns veïns ja han vist 
fer) o els bancs , molt macos i lluents, 
però que, quan plou, acumulen aigua al 

bell mig i si t’hi asseus, et mulles el cul... 
També toca parlar d’algunes guixades 
fetes per alguns usuaris al mobiliari urbà 
de la Plaça. Fa quatre dies que està 
oberta al públic i ja tenim les pintadetes 
de torn! 

Els contenidors d’escombraries, una 
altra font de disconformitat

Molts veïns del carrer Nou del Garrofer 
mostren la seva disconformitat amb la 
ubicació dels contenidors d’escombra-
ries, que s’han col·locat a l’alçada del 
núm.29 i que abans de la reforma esta-
ven situats a la cantonada amb la Baixa-
da del Puig.

Alguns veïns tindran aquests conteni-
dors a la porta de casa tot  i haver-s’hi 
manifestat en contra durant les reunions 
de l’Associació de Veïns, podent com-
provar l’escassa repercussió de l’esmen-
tada Associació. Els veïns s’hi oposaven 
per la manca d’espai on encabir els al-
tres 4 contenidors de reciclatge i el ca-
mió de recollida.

LA NOVA PLAÇA DEL PUIG:
NO TOT SÓN FLORS I VIOLES

L’estenedor
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
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“Cauen bombes! Nosaltres, els nens, a 
dintre del refugi, volem sortir a mirar les 
cases que han caigut i els forats nous 
dels carrers. Sortim quan els grans ho 
diuen i..., alça aquí! Un parell més de 
cases a terra! Més amagatalls per jugar! 
Els forats ens serviran de trinxeres per 
fer guerra i en els que la metralla ha fet a 
les parets hi farem punteria, i si ha que-
dat algun vidre de finestra a mig trencar, 
encara millor.”

Els adults vivien durant aquells anys de 
la guerra civil amb la por al cos, però la 
mainada, amb la seva imaginació, ho 
convertia tot en un joc excitant. Els no-
iets jugaven a guerra d’avions dibuixats 
per ells mateixos fent una taca circular 
entre dues paral·leles; a tancs, fets amb 

una bobina de fusta i un enginyós me-
canisme de tracció consistent en una 
goma recargolada, o es pelaven els ge-
nolls empaitant-se pels pendents i es 
“feien sang” jugant a guerra de pedres. 
També es feien els durs ensenyant-se 
les “mosques” (autolesions fetes a força 
de fricció) que lluïen en el dors dels dits. 
Amb fustes i canyes feien barraques i 
de vegades hi jugaven amb les nenes a 
metges i infermeres. 

Quan tot es va anar encalmant, durant 
la postguerra, pels carrers s’hi aplegaven 
tots en sortir de l’escola. Allà a les sis 
de la tarda les cantonades, les voreres 
i pedrissos, les pujades i baixades amb 
tot el seu contingut de pedres, sots, ve-
getació i petita fauna d’insectes i rèptils 

es convertien en camp de joc i joguines 
improvisades i amb capacitat infinita per 
transformar-se en tot allò que la quitxalla 
imaginava a cada moment. Si ens passe-
jàvem pel carrer de Garrofers durant els 
primers anys quaranta, en veuríem  ju-
gant a bèlit, als quatre cantons, a saltar 
i catxar, als sotets o a burilles. 

Pel carrer dels Metges, uns pocs anys 
després hi trobaríem petits jugant a sal-
tar a corda, a la xancla, a tocar i parar 
o als plantats . La Maria Banaset, que 
n’era una, diu que a les nenes els agra-
dava molt jugar a retallar i vestir nines 
de paper; els fulls els compraven sovint 
a can Pascal, al carrer de la Rutlla, i de 
tant en tant algun conte. Un altre diverti-
ment de la mainada era sotjar per un fo-

Díputs, xancla, burilles...tot al carrer
 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

Jugant a pilota pel carrer durant els seixanta. Fotografia cedida per Lluís Palahí i Xargay.
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rat els assajos d’alguna obra en el Teatre 
Vidal, que tenia l’escenari a la banda del 
carrer de Garrofers. Més tard, al veure la 
curiositat dels infants, els mateixos ac-
tors els convidaven a entrar sempre que 
no xerressin. 

Barri amunt, a la plaça de l’Asil Surís, 
també hi trobaríem la Ramona ense-
nyant a un bon grup de canalla a punte-
jar i a marcar el pas de la sardana. Sen-
se música, marcant el compàs a plena 
veu, sabia ensenyar la dansa traient pro-
fit de la imaginació infantil i de les seves 
ganes de gaudir del joc. En Dalmacio, 
de la botiga de can Pedrosa a la carre-
tera de Girona, també s’hi dedicava i no 
hi havia petit del barri que no hagués 
après a ballar sardanes afegint-se a una 
o altra rotllana.

Carme Palahí i el seu marit Albert Reyné 
tenen molt presents en la seva memòria 
aquells amics d’infància que jugaven 
pels carrers durant la mateixa 
dècada i els seus jocs i 
“historietes”. La Carme 
és autora del llibre “Tot 
Jugant i Recordant...” 
-una bona recopilació  de 
jocs de la postguerra a Sant Feliu 
de Guíxols- i també de molts contes que 
entusiasmen els infants d’avui. Ella re-
corda l’alegria dels nens amb els jocs de 
pilota o amb l’espectacle de titelles ofert 
en alguna taverna del barri. També l’ex-
citació que sentien baixant els pendents 
molls per la pluja sobre fulles d’atzavara 
espuades o fent la foguera de Sant Joan 
davant  la font (Sant Domènec/ Santa 
Magdalena) primer, i després  a la con-
fluència Garrofers/Baixada del Puig; o la 
de Sant Pere davant de la fàbrica de Cal 
Ros (Lluna/Sant Domènec).    

L’Albert ens parla del joc dels díputs; el 
nom  feia referència a les imatges -  al 
principi retrats de diputats - impreses 
en les capses de cerilles, que eren reta-
llades per jugar-hi. També feien avions 
de paper plegats especialment perquè 
en llançar-los planegessin i fessin acro-
bàcies. De vegades jugaven amb nenes 
al carrer de Sant Martirià a pica paret o 
a la pesta. A l’estiu feien anells llimant 
pinyols d’albercoc o xiulets amb els 
de préssec. Tots eren molt aficionats a 
les historietes del TBO, El Hombre En-
mascarado, Jorge y Fernando, Roberto 
Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Anti-
faz, El Aventurero, El Capitán Coraje i 
més tard El Capitán Trueno. 

Als vespres, abans d’anar a dormir, les 
àvies eren les expertes en l’art de contar 
contes: Entraven en el seu paper modu-
lant la veu en el to precís i revestint la 
seva cara de majestat esfereïdora. Els 
històries a què em refereixo havien es-
tat trameses oralment d’una generació 
a l’altra des de molt antic. Una de les 
que encara es recorda és la d’un pagès 
que va “mig ressuscitar” per la frescor 
de mitja síndria que li varen col·locar 
com a barret després de mort. Es veu 
que l’home corria de nit pel seu antic 
hort tot dient:

“Quan jo era viiiiu
em passejava per un riu
i ara que sóc mooort
em passejo per aquest hort”

És curiós el fet que Víctor Català, en un 
“Conte de la vora del foc” titulat “La Por 
de l’Elies” escrit l’any 1889 transcriu el 

conte explicat per la seva àvia 
i, tot i que la història és 

una altra, el 

seu 
protagonista 
també s’espanta en 
sentir una mena de fantas-
mes que repetien la mateixa estrofa. 
Cosa d’àvies..., ja se sap.

Una o dues dècades més tard, pels anys 
cinquanta i seixanta, encara veuríem 
quitxalla pels carrers. Per la placeta del 
Nord, per exemple, els vailets s’hi di-
vertien d’allò més pujant al darrera dels 
carros que hi transitaven sense que el 
carreter se n’adonés. Els dies de pluja la 
mainada s’hi entretenia fent una barrera 
que embassés l’aigua que baixava per 
les cunetes dels carrers costerosos que 
hi conflueixen per convertir bona part 
de la plaça en un gran fangueig.  L’obra 
d’enginyeria durava fins que algun carro 
hi passava per sobre obrint novament el 
pas de l’aigua amb les rodes o amb els 
cascos del cavall, operació que sempre 
anava acompanyada dels crits i renecs 
del carreter enfollit en veure perillar l’es-
tabilitat del seu vehicle.

Un dels jocs “estrella” dels dies d’es-
tiu era també el de cuita amagar que 
sovint anava associat amb un joc dels 
adults: l’arrelat costum de treure la cadi-

ra al llindar de  la porta i sortir a “parar 
la fresca”. Els dos jocs es practicaven 
aprofitant la fresca i la fosca del vespre 
i, tot i que eren independents, cada un 
amb les seves normes, es relacionaven 
en una mena de simbiosi establerta tàci-
tament: Les cases obertes de bat a bat i 
els mateixos veïns asseguts eren amaga-
talls valuosíssims pel joc infantil, mentre 
que pels adults l’espectacle dels infants, 
amarats de suor i excitats pel joc, era 
vivificant i seductor. 

El joc de fer guerra continuava encara 
d’allò més viu, tot i que ara s’hi havia 
introduït la modalitat, influïda per les 
pel·lícules americanes, de jugar a “in-
dios i cumbois”. Sovint els vailets de 
Molí de Vent feien incursions al Poble 
Nou armats fins a les dents amb pis-
toles de plàstic i cartutxeres, espases, 
bastons, canyes i altre material bèl·lic, 
per mesurar les seves forces amb els 
de “la reserva índia” que eren els fills 
dels immigrants que parlaven una altra 
llengua i eren vistos com diferents. La 

generalització de la televisió i 
l’augment del trànsit, entre 

les darreries dels seixan-
ta i començaments dels 
setanta, va ser el fet que 
va començar a delmar 

la col·lectivitat de quit-
xalla de carrer, tot i que 

fins a finals dels setanta, 
després de Reis, encara era 

comú veure’n algun amb el seu 
cotxe teledirigit o la nina que caminava. 
La invenció de jocs d’ordinador a finals 
dels vuitanta va donar al fenomen el cop 
de gràcia. De llavors ençà el terreny de 
joc va passar a ser eminentment virtual 
tot i que el carrer s’ha mantingut encara 
com a escenari de trapelleries:

“-Vens a casa a jugar amb la Wii?
-No, vine tu que tinc un iPad nou. Avui 
el meu germà petit és amb l’àvia perquè 
la mare treballa fins tard, i en Joan anirà 
amb la colla a fumar a la plaça que han 
fet aquí, al Puig.
-Síiii!, i després podem anar-hi nosaltres 
a veure si hi ha alguna merda de gos per 
fer explotar amb els petards que encara 
ens queden; no si no, podem anar a to-
car timbres.” 

Avió de paper especialment plegat per fer-lo 
planejar i giravoltar, fet per Albert Reyné tal 
com els feia de vailet durant la postguerra. 
Fons Arxiu Municipal.



molt occidental: hem de canviar el món, s’ha de fer alguna cosa… La 
revolució l’ha de fer cadascú a casa seva, i és que la veritable via de 
(r) evolució és interior”.

Per damunt de tot ell és, en un sentit global de la paraula, un ecolo-
gista profund. Ell no defensa una ideologia sinó una “ecosofia”, m’ex-
plica, “perquè les ideologies estan superades”. Per això no es consi-
dera d’esquerres o de dretes. “Teòricament, l’ecologia és una qüestió 
més afí a les esquerres, però coses que poden semblar molt progres i 
molt d’esquerra, poden ser una aberració des del punt de vista eco-
lògic”. Hi ha molts exemples d’això. I cita el cas de les pastilles anti-
conceptives, “que en teoria van suposar una revolució per la dona i, 
per tant, els grups més  progressistes de la societat les van rebre amb 
els braços oberts, però que han tingut i tenen uns efectes sanitaris i 
mediambientals molt negatius: càncers, menopauses precoces, este-
rilitat, desarrelament de la dona del seu propi cos i contaminació del 
mar i de la fauna marina i la seva esterilització, entre altres”.

També amb la seva música, convida a reflexionar sobre els valors que 
la nostra societat està oblidant cada dia.

En definitiva, des de la seva professió periodística fins la seva passió, 
la música, la seva vida la dedica, “dintre del possible”, a crear un món 
millor, sense alguns dels grans problemes actuals: la manca d’una 
espiritualitat profunda, la contaminació, les activitats especulatives, 
l’alimentació globalitzada... 

Encara que ell, prudent, només aspiri a millorar un món, el de casa 
seva. I és que n’hi ha alguna, de diferència, en realitat?

“La veritable via de (r)evolució
és interior” 

En Pedro Burruezo és músic, periodista “i moltes altres coses”, remar-
ca al principi de l’entrevista. Com sol passar quan et trobes persones 
que gaudeixen conversant, no vam poder aprofundir 
en totes aquelles altres coses. L’entrevista, aquesta 
vegada, va anar enfocada cap a la seva vessant 
periodística i, sobretot, ecologista, encara que, 
durant la sessió de fotos, va estar tocant una 
estona la mandola algeriana i la guitarra, do-
nant pistes dels sons que es poden trobar al 
seu exitós –tant en públic com en crítiques- es-
pectacle “Misticísssimus” amb la Bohèmia Ca-
merata i la Coral Cypsella.

Dirigeix des de fa 13 anys l’edició per a l’Estat Espanyol i 
Amèrica Llatina de la revista The Ecologist que, com ell mateix ha 
explicat en altres ocasions, “es diferencia d’altres publicacions més o 
menys afins en la perspectiva holística en l’anàlisi de la societat i els 
seus problemes”. El diccionari de la llengua catalana defineix holisme 
com: Teoria segons la qual l’organisme és un tot superior a la simple 
suma de les seves parts. És a dir, entendre que formem part d’un 
conjunt i que les nostres actuacions afecten la totalitat. I és aquesta 
visió holística la que regeix la seva vida “dintre de les possibilitats”. 
“És important ser sostenible, però no és l’únic important. Els valors 
socials, el respecte cap als altres, la sensibilitat cap a la família… Tin-
dria sentit un món, encara que fos completament ecològic, amb avis 
que moren tristament als geriàtrics? Calen altres formes d’educació, 
d’alimentació, d’economia...”

De fet, ell no defensa una gran revolució, “aquest és un pensament 

Pedro Burruezo,
un revolucionari, a casa seva
Burruezo és músic i periodista i dirigeix 
l’edició per a l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina de The 
Ecologist. 

  
Entrevista: Carola P.Badua
Fotografia: Carmela Llobet
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“The Ecologist”

Amb la seva mandola algeriana, Burruezo crea cançons contemporànies  
inspirades en les músiques antigues 


