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PRESENTACIÓ:
La presentació d’aquest primer catàleg en
línia d’una exposició del Museu del Suro em
genera una doble satisfacció donada la
meva condició de regidora del Museu (on
es va gestar el projecte d’exposició “Dones
del suro: Treball i Societat”) i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Palafrugell.
És des d’aquestes polítiques transversals
que s’aconsegueix avançar en una direcció
ferma. La cultura i el patrimoni, lligats a les
polítiques d’igualtat. Posar de manifest la
utilitat del patrimoni és repensar la història
per interpretar el present, però també és
resiliència per projectar-nos cap al futur i
promoure la igualtat de gènere. El paper
canviant de la dona en la indústria surera,
dins i fora la fàbrica, té la capacitat de commoure perquè es desenvolupa històricament en un context de desigualtat.

Copsar-ne l’evolució, ser conscient dels
èxits i fracassos, de les permanències i dels
canvis d’allò que s’ha assolit i d’allò que
encara està pendent, és en essència una
lluita més per arribar a una situació de plena
igualtat de gènere.
Vull transmetre el més gran agraïment a
totes les persones i institucions que s’hi van
vincular per fer-la possible.
Gaudiu d’aquest ric catàleg en línia que
permet fer accessible de forma permanent
la mostra, de manera que la pugui veure el
major nombre possible de persones amb
interessos diversos. Aquest és el primer catàleg en línea del Museu. Està previst que
en breu surti el de la mostra “Cooperativisme de consum en territori surer”.
Mònica Tauste. Regidora del Museu i de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Palafrugell. Palafrugell, març de 2019
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NOTA INTRODUCTÒRIA:
El 3 de maig de 2014 es va inaugurar al
Museu del Suro l’exposició: “Dones del
suro: treball i societat”. Comissariada per la
Sandra Bisbe va estar oberta al públic fins
el 23 de juliol d’aquell mateix any. Era una
mostra molt renovadora tant en la forma
com en el contingut d’una vella exposició
que s’havia fet l’any 1997 l’antic Museu del
Suro i que va itinerar per la majoria de poblacions sureres catalanes. Aquesta nova
exposició també volia ser un homenatge a
totes aquelles dones que varen treballar en
el món del suro, moltes de les quals varen
passar desapercebudes pel doble condicionant de ser dones i obreres, però que
varen tenir gran rellevància en el desenvolupament de la indústria surera. Va coincidir
en el temps amb una mostra que va produir
el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (i que també es va poder
veure al Museu del Suro) anomenada “Dona
i industrialització a Catalunya”,

un exemple de la importància que estava
prenent l’estudi del fenomen.
Cinc anys després de la seva inauguració
hem tingut la possibilitat de presentar el catàleg en línea de l’exposició com una
manera de reivindicar la feina feta, de que
en quedi constància, però sobretot de que
sigui un instrument útil per tothom que es
vulgui acostar a la temàtica. L’hem ampliat
amb fotografies del muntatge i de l’aspecte
final de la mostra, amb la relació bibliogràfica i documental emprada per la seva realització i també amb l’audiovisual amb les entrevistes a dones que es va usar durant
l’exposició.
Des de les primeres lectures sureres de
Ramir Medir (Historia del Gremio Corchero)
i, sobretot, de Martí Roger (Els tipus socials
de la indústria suro-tapera) varem prendre
consciència de que l’aproximació al món
del suro des de la perspectiva de gènere no
només tenia sentit des de l’academicisme
4

sinó que també podia ser metafòricament
un cop emocional, a l’adonar-nos que els
grans temes de feminisme actual (salvant
les distàncies) quedaven plantejats. Així, el
patrimoni esdevenia un present útil i el
Museu del Suro passava a ser una eina per
interpel·lar el testimoniatge del passat. En
aquest testimoniatge hi havien respostes on
quedaven reflectits els problemes del món
present, així com les evolucions que
s’havien donat en el temps. El passat responia a moltes de les inquietuds que encara
ens fan moure, es plantejaven aspectes de
debats encara vius. Era una mostra obligatòria dins la perspectiva social que creiem
que ha de tenir el Museu del Suro, un
museu que és molt més que aquells que
presenten col·leccions, encara que interessantíssimes, ja que vol representar una societat. Una activitat econòmica que ha
arrossegat amb ella el canvi social i la transformació profunda de les poblacions que hi
van estar implicades.

Com podreu observar l’exposició està dividida en cinc àmbits: la dona a la feina, a
casa, a l’escola, al carrer i la memòria viva.
Amb els quatre primers s’intenta donar a
conèixer la situació de la dona treballadora
del suro des de finals del segle XIX fins a
mitjans del segle XX, a través d’objectes,
documents d’arxiu, fotografia antiga, articles de premsa de l’època i reflexions
d’escriptors d’ahir i d’avui. L’últim àmbit ens
llega, des de la diversitat, la memòria oral
de qui ha treballat o treballa encara dins el
món del suro, i dels records que han conservat d’una època i d’una feina que va
marcar les seves vides.
L’exposició es va completar a l’auditori del
Museu amb la programació d’un cicle de
cinema, projeccions comentades, conferències, visites guiades i una lectura teatralitzada.

5

Es projectaren les següents pel·lícules:
 El secreto de Vera Drake (el dia 31 de
maig). Pel·lícula del 2004 que posa sobre la
taula el tema de l’avortament al Londres de
la dècada de 1950.
 Calle Mayor (el dia 13 de juny). Una
pel·lícula de 1956, dirigida per Juan Antonio
Bardem sobre la vida opressiva en una
petita ciutat de províncies.
 La linterna roja (el dia 27 de juny), una
pel·lícula de 1991 que tracta sobre la poligàmia a la Xina de la dècada de 1920.
Mi vida sin mí (el dia 4 de juliol). Dirigida el
2003 per Isabel Coixet, tracta sobre “la llista
de coses per fer abans de morir” d’una
dona en un context complicat.
Norma Rae (el 18 de juliol). Pel·lícula del
1979 que tracta sobre el procés de conscienciació política d’una dona i el seu compromís amb la lluita sindical.

El dia 7 de juny es presentà el documental
Del pinta llavis a la bala, amb els comentaris
d’Emília Marquès, palafrugellenca que,
durant la Guerra Civil, treballà als tallers mecànics Trill de Palafrugell.
Dues importants historiadores impartiren
conferències:
3H+YH4HY`5HZO]HMLY\UHJVUMLYuUJPH
sobre “Les dones treballadores durant la
República i la Guerra Civil”, el dia 24 de
maig. Mary Nash és una historiadora irlandesa. Actualment és catedràtica d'Història
Contemporània a la Universitat de Barcelona. S'ha especialitzat en història de les
dones i el 1982 fundà el Centre
d'Investigació Històrica de la Dona de la
Universitat de Barcelona. El 1995 la Generalitat de Catalunya li concedí la Creu de
Sant Jordi. L'any 2008 rebé la Medalla al
Treball President Macià. També és una de
les directores de la revista Arenal. Revista
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de Historia de las Mujeres, ha col·laborat
amb la UNESCO i ha estat presidenta de
l'Asociación Española de Investigación de
Historia de las Mujeres.
3H+YH*YPZ[PUH)VYKLYPHZ]HPTWHY[PY\UH
conferència tractant el tema “Famílies sureres al Palafrugell de 1920”, el dia 14 de juny.
Cristina Borderias és doctora en Història
Moderna i Contemporània a la Universitat
de Barcelona, on exerceix de professora
titular d’Història Contemporània. Les seves
principals línies de treball són: la història del
treball i el gènere; professions, qualificacions, formació del mercat i gènere, relacions producció-reproducció; trajectòries
socio-laborals i familiars; nivells de vida i benestar.

Finalment, el dia 12 de juliol, Sandra Bisbe
va dirigir una lectura teatralitzada sobre la
novel·la inèdita El pas de les hores de Maria
Engràcia Ferrer. Coneguda com la “Gracieta evangelista”, fou una dona que aconseguí traspassar la línia entre el treball a
la fàbrica i el despatx. A les dècades de
1960 i 1970 va publicar molts articles,
col·laborava també a l’emissora de ràdio
“La Voz de la Costa Brava”. La seva faceta
d’escriptora de novel·les és, però, molt
menys coneguda.
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1
Dones ajudant a pelar el suro.
Arxiu d’imatges del Museu del Suro. Col·lecció Llibert Puignau

LA FEINA
EN EL SURO

Els treballs forestals vinculats a la pela del
suro han estat tradicionalment masculins,
però existiren algunes excepcions. La tasca
de recollir el suro a peu d'arbre i traslladar-lo
a la pila, que feien els anomenats burricaires, a la zona de l'Alt Empordà també la
portaven a terme dones. Excepcionalment,
a la zona de la frontera, hi havia algunes
dones que pelaven suros i que, l'any 1911,
cobraven un jornal de 8-10 rals, entre 4 i 6
rals menys que els homes. Es té notícia que
hi havia dones que recollien el carbó vegetal
de les carboneres de les Gavarres. Aquest
treball forestal femení no ha tingut continuïtat. No es coneixen peladores de suro en
les colles que treballen actualment.
8

Dones fent de burricaires al bosc de Can Guinart, prop d'Agullana.
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Col·lecció Lluís Marià Vidal i Carreras

ALGUNES DONES FEIEN TREBALLS FORESTALS:
PELAVEN I RECOLLIEN SURO I CARBÓ.
9

Pela del suro i transport de les pannes.
Foto A.T.V. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro
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Assecant taps en canats al pati de la fàbrica de N. Daussà i Cia de Cassà de la Selva.
Arxiu Municipal de Cassà de la Selva

LES DONES ENTRAREN A LA FÀBRICA ABANS QUE LES MÀQUINES!
11

Dones ensacant carracs a N. Daussà i Cia. de Cassà de la Selva.
Foto Andrés Fabert. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro
12

Triant taps en catres.
Foto A.T.V. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro

En el segle XIX, quan el suro es transformava artesanalment, les dones ja formaven
part, encara que en una proporció baixa, de
la mà d'obra. Dins les botigues i fàbriques,
triaven, ensacaven, escairaven... i poques,
les més qualificades, les que havien tingut
l'oportunitat d'aprendre'n, feien taps. En els
darrers vint anys del segle XIX, en
l'anomenada "edat d'or dels tapers", és
també quan s'introduïren les primeres
màquines eficients. S'havia plantat la llavor
d'un procés fabril que, poc a poc, convertiria el valuós taper artesà en un simple obrer
i on les dones anirien desplaçant els homes
dins les fàbriques.

Fent taps a mà.
Foto A.T.V. Arxiu d’Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Àngel Piferrer
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Carrant a màquina.
Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Arsmtrong

LA MECANITZACIÓ VA FER QUE LES DONES ARRIBESSIN
A SER MAJORIA DINS LES FÀBRIQUES.
14

Fent taps amb màquina de ribot a la fàbrica Hijos de F. Forgas de Begur.
Foto José Sagarra. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Montserrat Medir
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L'any 1884 treballaven el suro a Catalunya
8.526 homes i 783 dones, globalment un
8,4%. No obstant, aquest procés d'incorporació de mà d'obra femenina no va ser
regular a totes les poblacions. Per exemple,
a Palafrugell representaven un 29,5% i, en
canvi, a Sant Feliu de Guíxols, la ciutat
surera més rellevant d'aleshores, només un
2,65%. La davallada ocupacional a les
drassanes devia influir en la major disponibilitat d'homes.

La competència entre les fàbriques per
incorporar-les, fins i tot va motivar que Manufacturas de Corcho, l'any 1926, construís
una fàbrica a Begur, on es feien les mateixes produccions que a Palafrugell (triatges,
fabricació de taps...). A les despeses empresarials habituals, calia sumar-hi, doncs,
importants costos de transport. El motiu era
que a Palafrugell ja s'havia arribat al sostre i
a Begur encara hi havia dones en disposició
de treballar.

Algunes de les noves produccions que aparegueren durant el primer quart del segle
XX, com la fabricació de discos per a taps
corona i paper de suro, suposaren la incorporació massiva de dones, especialment,
però no únicament, en les operacions de
triatge.

L'any 1936, d'un total de 6.000 treballadors
censats a la indústria surera catalana, 3.300
eren dones.
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Carrant a màquina.
!"#"$%&'&(&$%)*+,$-./01#234$-35$6,43,$-35$7,)"
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Fent taps amb màquina de ribot a N. Daussà i Cia. de Cassà de la Selva.
Foto Andrés Fabert. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro

CAUSES DE LA INCORPORACIÓ MASSIVA DE LES DONES
A LES FÀBRIQUES: MAJOR DISCIPLINA I, SOBRETOT, MENOR SALARI.
18

Personal de Manufacturas de Corcho al pati de la fàbrica. (c. 1920).
Foto A. Mas. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro.
Col·lecció Armstrong

La mecanització trencà l'antic sistema de
producció. La necessitat d'aprenentatge
era menor. No calia mà d'obra especialitzada. L'industrial no s'havia de supeditar al
ritme anàrquic que imposaven els tapers a
preu fet... Les dones, en un entorn proletaritzat, aportaven segons alguns autors, una
major disciplina i, sobretot, se’ls assignava
un salari més baix. El juliol de 1913, a
l'empresa Miquel & Vincke, els jornals
d'homes oscil·laven, segons la funció, entre
les 2,50 i les 3,50 ptes. estant la majoria
entre les 3 i les 3,50 ptes. Les dones tenien
un jornal entre 2 i 2,25 ptes., cobrant la majoria 2 ptes. La Primera Guerra Mundial provocà una profunda crisi en la indústria
surera que portà a la misèria la major part
de la població.

Personal de la fàbrica de Josep Torres Jonama:
Industrial Tapón Corona (Inicis del segle XX).
Arxiu d'Imatges del Museu del Suro.
Col·lecció Peya-Calvet
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Quadre el·laborat a partir de José Gich i Fontanet, Manuel Fernando Gil:
La industria corchotaponera. Girona 1854.

A les fàbriques s'acumulaven els estocs i
van començar a reduir el número de treballadors.
Per tal que els obrers tinguessin una mínima
manutenció, es varen repartir els jornals fins
a arribar al mínim l'any 1918, quan només
es treballaven dos dies a la setmana. Les
reduccions de personal afectaren principalment les dones. En el cas de la fàbrica
Genís de Palafrugell, afectà un 43% dels
homes versus un 79% del personal femení.
A finals de 1919, després d'un llarg període
de vagues, es pactaren els següents salaris: un repassador de trefins amb una producció mitjana podia cobrar 7 ptes. al dia; el
peó no especialitzat de la fàbrica, 5 ptes.; i
una dona que fes taps amb una màquina
de ribot, tenia un jornal de 3,5 ptes. L'any
1944, la majoria d'homes a les fàbriques
sureres catalanes guanyaven una setmanada de 54 ptes. La majoria de dones de
33,90 ptes.
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Ordenant fulls de paper de suro a Manufacturas de Corcho S.A.
Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Armstrong

Polint els caps dels taps (c. 1930).
Foto Ricard Mur
Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Josep Ma Oliveras
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Cosidores de salacots i plantilles a Manufacturas de Corcho SA (c. 1920).
Foto A. Mas. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Armstrong

FEINES DE DONES:
MENYS SALARI I MENOR CONSIDERACIÓ SOCIAL.
22

Amb la mecanització, les dones esdevingueren una mà d'obra preferent, fet que no
anà acompanyat d'uns salaris en conseqüència ni tampoc d'una major consideració social. Al contrari, l'entrada massiva de
mà d'obra femenina coincidí amb la mecanització. Ja no calien els artesans qualificats
sinó treballadores barates i poc especialitzades.
Vist en perspectiva es pot afirmar que les
dones expulsaren molts homes de les fàbriques sureres, però succeí de manera gradual i no donà peu a un conflicte obert. En
l'actualitat s'interpreten les lleis protectores
que regulaven els treballs infantil i femení
com a frens posats per salvaguardar llocs
de treball masculins.
Les dones ocuparen en principi segments
de la producció abans reservats prioritàriament als homes. Però aquests processos
(carrar, fer taps...) es feien d'una altra manera
(amb màquines de ribot, d'esmeril...)

i gairebé des del moment que es mecanitzen
els comencen a fer dones.
La divisió sexual del treball sempre es va
mantenir. Les funcions de les dones, amb
poques excepcions, no coincidien amb les
dels homes. Fins i tot durant la II República,
una època de major igualitarisme legal, elles
cobraven menys per un menor esforç físic,
una menor especialització, una menor responsabilitat, etc. Hi havia produccions prioritàriament masculines, com per exemple
els aglomerats, on les dones només hi feien
feines auxiliars.
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Ordenant i classificant el laminat de suro per qualitats a Manufacturas de Corcho S.A. (c. 1920)
Foto A. Mas. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Armstrong
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Engràcia Ferrer Mascort en el despatx de Trefinos, al 1963, just abans de la seva jubilació a 60 anys.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Engràcia Ferrer Mascort

A LES OFICINES HI PREDOMINAREN ELS HOMES.
25

En determinats països europeus, les dones
començaren a treballar als despatxos quan
es mecanitzaren les tasques d'oficina. Això
no va passar aquí. L'any 1920, a l'oficina de
Manufacturas de Corcho, de 53 persones
només hi treballava una dona, la Margarita
Cerdà, que cobrava 75 ptes. al mes, al
costat d'homes que cobraven entre 200 i
800 ptes.

Sis anys més tard ja hi havia 12 dones,
sempre amb sous molt inferiors als masculins. Als despatxos del sector surer català hi
treballaven, l'any 1964, 166 homes i 64
dones.
Normalment abans de començar amb
feines de despatx, les dones passaven un
temps portant la centraleta telefònica. Per
passar a les oficines es valorava bé haver
fet estudis de comerç i conèixer algun
idioma. A Trefinos, per avaluar a la senyora
Ma Engràcia Ferrer, li feren comptar una
suma llarga, i després hagué de redactar
una carta en català i una altra en castellà.

Engràcia Ferrer Mascort amb companys de feina
a Trefinos l'any 1923.
Arxiu Municipal de Palafrugell.
Fons Engràcia Ferrer Mascort
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Llescant a màquina amb l'ajut d'un esquilet.
Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Margarida Abras.

EL TREBALL INFANTIL I L'ABSENTISME ESCOLAR,
FRUITS DE LA NECESSITAT.
27
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En el marc de la I República, després de la
Revolució de 1868 (La Gloriosa), s'inicià
una experiència més democràtica, de la
qual es pot destacar el sufragi universal
(encara només d'homes), la Constitució de
1869 i la Llei de 24 de juliol de 1873
(coneguda com a Llei Benot, ministre de
Foment promotor de la Llei) que regulava el
treball infantil i juvenil. La República volia
atendre algunes reivindicacions dels nous
sectors explotats pel sistema industrial i es
detecta certa discriminació positiva de les
noies respecte a els nois. Del contingut de
la Llei Benot destaquem:
 7YVOPIPJP} KLS [YLIHSS PUMHU[PS MPUZ HSZ 
anys.
 1VYUHKH SHIVYHS KL  OVYLZ WLY H ULUZ
LU[YLPHU`Z
 1VYUHKH Tn_PTH KL  OVYLZ WLY H QV]LZ
KLHHU`ZPUVPLZLU[YLP
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Malgrat les legislacions successives en
aquesta direcció, la realitat és que les inspeccions fetes per les Juntes locals i provincials sovint denunciaven fàbriques per no
respectar les lleis sobre el treball infantil.

Preparant les peces per a laminar a Manufacturas de Corcho (c. 1920)
Foto Adolf Mas. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro.
Col·lecció Armstrong

Davant l'absentisme escolar, fruit de les necessitats econòmiques, l'Ajuntament de
Llagostera va dictar el 1910 l'obligatorietat
d'assistència a les escoles pels nens i
nenes de 6 a 12 anys. En el cas que no es
complís amb la norma, els pares o tutors
serien amonestats, i si persistien, serien
castigats amb multa. L'industrial Josep
Torres i Jonama l'any 1919 va aportar un
fons perquè els fills i filles dels obrers cobressin un sou setmanal si assistien tota la
setmana a l'escola, amb la mateixa intenció.
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Mainada en la secció de laminar a Manufacturas de Corcho SA (c. 1920)
Foto A. Mas. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Armstrong
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Anunci de l'any 1920.
Arxiu Municipal de Palafrugell

Les petites treballadores (1910).
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols
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Els "vailets" de Can Mario en vaga (1919).
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
32

Personal de la Societat Cooperativa de producció tapera La Obrera Palafrugellense (1887).
Arxiu d'Imatges del Museu del Suro de Palafrugell. Col·lecció Engràcia Ferrer
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Els treballadors volien combatre les dures
lleis del capitalisme basant-se en la
col·laboració
entre
els
productors,
agrupant-se en cooperatives (empreses de
propietat conjunta). A Palafrugell en poc
temps en trobem tres: "La Industrial Corchera" (1886), "La Obrera de Palafrugell"
(1887) i "La Moderna"(1889). Eren de
caràcter anarquista i totes elles, com la gran
majoria de cooperatives de producció,
varen tenir una curta volada. Possiblement
no tenien facilitats per comercialitzar els
seus productes. Visions més burgeses publiquen que els bons treballadors ja tenien
feina, i cobraven més, a les fàbriques consolidades.
Tot i que es tractava d'iniciatives bàsicament masculines, en les cooperatives hi
podem trobar treballadors d'ambdós sexes.

L'anarquista Mijaíl Aleksándrovich Bakunin (1814-1876).
http://hmcontemporaneo.wordpress.com
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Mossen Sants Boada amb un grup de treballadores de la cooperativa Súber de Sant Feliu de Guíxols (1923-1936)
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons Dolors Buxó Guitart

A SANT FELIU UN SACERDOT PROMOGUÉ
UNA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓ
35

A Sant Feliu de Guíxols trobem una cooperativa de producció de caràcter molt diferent de les que es crearen a finals del segle
XIX. Mossèn Sants Boada, que s'autoconfessava demòcrata, cristià i social,
fundà l'any 1923, com una secció de
l'Ateneu Social, la "Súber Cooperativa de
Producció", dedicada a produir capses de
suro aglomerat. En comparació amb les anteriors va tenir una durada més llarga, fins a
la mort del seu creador el 1936.

Noies treballant a la cooperativa Súber de Sant Feliu de Guíxols (1923-1936)
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons Dolors Buxó Guitart
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Anita Daussà Ramon amb el seu pare, Melitón Daussà Vergés, i la seva mare, Maria Ramon Ros (c. 1900)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

FILLES DE..., VÍDUES DE..., SUCCESSORES DE...
DONES EMPRESÀRIES?
37

En els Estatuts del Gremio de Taponeros
que es va constituir a Sant Feliu de Guíxols
l'any 1803 ja es preveia que les dones poguessin fer-se càrrec de les indústries en
cas de viudetat o mort del pare. Les poques
empresàries que trobem en el negoci surer
hi són per aquests motius. Era freqüent en
la denominació industrial adoptar els noms
comercials originals afegint-hi el "Vídua de",
"Filla de", "Successora de" per tal de recordar el fundador i, a la vegada, donar mostra
de continuïtat, fet que mantenia a les seves
propietàries en l'anonimat.

Per exemple, en morir Melitón Daussà, la
seva empresa va passar a mans de la seva
vídua, anomenant-se "Vda. de Melitón
Daussà" i, uns anys més tard, va passar a la
filla amb el nom de "Hija de Melitòn
Daussà". Algunes dones, però, consten en
les matrícules industrials de Palafrugell amb
els seus propis noms: Concepció Batlle
(1876-1878); Antònia Marquès, Vda Sagrera (1878-1880); Rita Montserrat (1845);
Rosa Reixach (1885-1889) i Joaquima
Puig, que fins i tot signà una declaració en
absència del seu marit l'any 1873.
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Padró de la Contribució Industrial de Palafrugell de 1922-1923
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Padró de la Contribució Industrial de Palafrugell de 1935.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Repartint suro per al treball domiciliari a Begur.
Foto Josep Carreras. Arxiu municipal de Begur.

EL TREBALL DOMICILIARI NO S'ATURA FINS A LA DÈCADA DE 1990
41

El treball domiciliari era en general un treball submergit, mal pagat i al marge de regulacions laborals, tot i que, a la dècada de 1990, algunes dones
treballaven com autònomes des de casa seva.
Sovint rebien la feina de la fàbrica on treballava el
marit i la feien en coberts, als patis o dins els habitatges, donant feina a diverses dones del veïnat.
Les tasques varen anar variant amb el temps: fent
cap-nets, carracs, triant taps o discos, encolant...
i, també altres feines auxiliars com cosir saques.
També s'usaren màquines, com les de ribot o les
de triar, que es podien llogar als tallers mecànics o
les proporcionava la mateixa fàbrica per a la que
treballaven els marits.
Durant el franquisme, el treball domiciliari esdevingué la solució perfecte pel fet de poder col·locar la
dona en el lloc que "per naturalesa" li pertocava: la
casa.
La introducció de sistemes robotitzats de triatge a
les fàbriques va posar fi a les grans seccions de
triadores a les fàbriques i també al treball domiciliari.
Sortida de bales de taps en carro de la fàbrica de taps de D.R. Pecher
a Sant Feliu de Guixols.
Foto Martí Vilallonga. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Col·lecció Carme Arxer.
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Repartició del treball
domiciliari a Palafrugell.
(1940-80)
Elaboració Sandra Bisbe.
Publicat a Quan a totes les
cases es treballava el suro
Associació de suport
a la dona de Palafrugell.
Palafrugell, 2016.
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Fàbriques i treball
domiciliari a Begur.
(1930-80)
Elaboració Sandra Bisbe.
Publicat a Quan a totes les
cases es treballava el suro
Associació de suport
a la dona de Palafrugell.
Palafrugell, 2016.
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2

LA FEINA
DOMÈSTICA,
LA DOBLE
JORNADA
LABORAL.

La jornada de 8 hores, instaurada al 1919,
era quasi bé una utopia, doncs moltes
dones van arribar a fer de 10 a 14 hores
diàries, treballant 6 i, a vegades, 7 dies a la
setmana, per poder complir amb les comandes de la fàbrica i a la vegada per a
optar a cobrar un sou més quantiós. Les
dones tornaven a casa esgotades i tenien
per davant una família i una casa per portar.
La vida familiar en termes actuals gairebé
no existia. Els homes després del treball
anaven al cafè, passaven pel sindicat o
feien tertúlia al casino. Les cases eren un
espai on quasi bé no hi feien vida, tan sols
hi menjaven i hi dormien.
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Omplint un poal d’aigua. Al costat del pou hi ha el safareig (c. 1900).
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

LA DONA TREBALLADORA, PEL FET DE SER DONA,
TENIA UNA DOBLE JORNADA LABORAL.
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Casimira Serrano, el seu fill, Xavier Amir, i Carme Ramon rentant roba
al safareig del carrer Ample de Palafrugell (c. 1955)
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Casimira Serrano

Desmallant el peix al carrer de Pi i Margall, davant el mercat
cobert. Finals dècada de 1940.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Regincós Isern

47

Interior del mercat cobert de Palafrugell (c. 1960)
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell

Dia de mercat al carrer de Cavallers de Palafrugell (1895-1910)
Foto A. Mauri. Arxiu Municipal de Palafrugell.
Col·lecció Miquel Romero Grané

Interior del mercat cobert de Palafrugell (c. 1960)
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Mercat al carrer de Pi i Margall, parada situada davant la botiga de Lluís Cid Sabater (1938-1945).
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Josep Cofan Nicolau

SI LA DONA TREBALLA, QUI CUINA?
49

Mercat al carrer de Pi i Maragall, davant l’actual mercat del peix.
Finals dècada de 1940.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Regincós Isern

El ritme frenètic de les obreres no els hi
deixava gaire temps per preparar àpats, així
que els plats que es menjaven havien de ser
menys elaborats.
A partir d’aquell moment va augmentar el
menjar de les presses, o sigui, els fregits.
Cal pensar que aquest problema estava
atenuat a les cases on hi vivien els avis. A
començaments de segle XX hi havia dones
que cuinaven per altres. Les treballadores
en sortir de la fàbrica passaven a recollir
l’escudella per dinar i d’altres, aprofitaven el
descans de l’esmorzar, entre 8 i 9, per anar
avançant feina: parada al mercat a comprar
peix, anar a casa, preparar l’esmorzar, esmorzar, preparar el dinar i corre cuita cap a
la feina.

Mercat al carrer de Pi i Margall, parada situada davant la botiga
de Lluís Cid Sabater (1938-1945).
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Josep Cofan Nicolau

50

Maria Cid Sabater cuinant, possiblement a la barraca que el seu
germà tenia a Tamariu, el 25 de setembre de 1950.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Josep Cofan Nicolau

Sortida de la fàbrica Manufacturas de Corcho de Palafrugell (c.1920).
Foto Thomas. Arxiu d’Imatges del Museu del Suro.
Col·lecció Margarida Abras
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Article sobre les puges arbitràries del preu del peix (1908).
Arxiu Municipal de Palafrugell.

Els preus dels queviures durant la Guerra Civil (1936).
Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Treballadores de Can Mario que gaudien del permís per alletar als seus fills.
1927 Arxiu Municipal de Palafrugell.

I QUI ES FA CÀRREC DE LA MAINADA?
53

Detall de la biberoneria. Setmanari Nacionalista Baix Empordà (1920).
Detall de la sala de bressols. Setmanari Nacionalista Baix Empordà (1920).

Les treballadores amb fills petits necessitaven algú amb qui deixar-los. A Palafrugell,
en el canvi al segle XX, es coneix un servei
de guarderia: la "Costura de Caganers" de
la Sra. Modesta.
Paral·lelament a les primeres dècades del
S. XX van existir les dones de guardar, les
quals oferien el servei de guarderia a casa
seva per a les famílies del barri, en espais
no sempre ben condicionats.
A partir de 1909 l'ajuntament considerà la
necessitat de crear albergs infantils, cosa
que no tirà endavant. Calgué esperar a la
Casa Bressol de 1920.
Les obreres amb fills en període de lactància tenien, per llei, una hora al dia per alletar
els seus fills, normalment repartits en mitja
hora al matí i mitja hora a la tarda. Si vivien
prop de la feina es podien desplaçar fins a
casa seva i, si no, es feien portar la mainada
a la fàbrica.
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3
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1. Sala de bressols i parcs infantils individuals. 2. Detall de la sala de bany. 3. Sala de bassetes. 4. Parc col·lectiu.
Setmanari Nacionalista Baix Empordà (1920).

L'ESCOLA BRESSOL, UN CAS EXCEPCIONAL A PALAFRUGELL
55

Sala que serà habilitada per a l’amenagement i la instal·lació de l’escola.
Setmanari Nacionalista Baix Empordà (1920).
Menjador.
Setmanari Nacionalista Baix Empordà (1920).

El 1920 a Palafrugell es creà la Casa Bressol, sota la direcció del Dr. Mas, finançada
per l'Ajuntament i per un grup d'industrials,
entre els quals hi havia Joan Miquel Avellí.
S'iniciava un projecte modèlic d'atenció a la
mainada sense precedents, amb tota
classe de serveis. Tot i ser un projecte
pioner, va ser efímer, tancà les seves portes
l'any 1922 per manca d'assistència. Les
mares no es refiaren dels serveis de la institució.
Per tal de lluitar contra la mortalitat infantil
(13,7% al Palafrugell de 1919 segons un
estudi fet pel Dr. Mas), es va posar en
marxa a la Casa Bressol un servei de biberoneria el qual facilitava biberons als nadons
per tots els àpats de la setmana –inclús pel
diumenge que l'escola romania tancada–
adaptats a les necessitats de cada criatura.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
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Retrat de grup (1890-1922).
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell.

LES DIFERÈNCIES DE CLASSE I D'ESTAT CIVIL ES FEIEN EVIDENTS
EN LA INDUMENTÀRIA I LA HIGIENE.
66

Les diferències entre burgeses i obreres es
feia ben palès en la manera de vestir.
Les classes populars havien d'aprofitar la
roba al màxim comprant, en cas dels i de
les joves en edat de creixement, talles més
grans per anar desfent i refent la vora quan
calia. Les treballadores més presumides
confeccionaven els seus propis vestits
intentant, amb els pocs mitjans que tenien,
seguir la moda estipulada. Les solteres
anaven ben arreglades a la fàbrica, costum
que solien perdre en casar-se.
La higiene aleshores tampoc era considerada de vital importància, "home de banys,
home de pocs anys", accentuada és clar,
per la pobresa del moment. Els privilegis de
les classes benestants pel que fa a vestuari,
higiene, tractaments de bellesa, etc. sovint
eren criticats en els medis obrers, que titllaven les burgeses de paràsits.

Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Preparació de carracs (c. 1900).
Foto ATV Arxiu d’Imatges del Museu del Suro

Retrat (1890-1922)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

Retrat de família (1890-1922)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell
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Dones realitzant feines de costura (1890-1922).
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

Retrat d’una família de pagès (1890-1922).
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

Noies de Palafrugell amb indumentària i pentinats representatius de finals
del segle XIX. D’esquerra a dreta, la segona, és Rosa Vilà Bofill
(Palafrugell, 1880–1909).
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Blanch Vila
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Casa Sagrera.
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell.

CASES OBRERES I CASES BURGESES.
70

A finals del segle XIX i principis del segle XX
es construïren un gran nombre de cases
perquè la gran embranzida industrial havia
provocat importants augments demogràfics. Cal pensar que Palafrugell, durant el
segle XIX doblà la seva població (d'uns
3.500 habitants a uns 7.000). Es crearen
barris sencers, vora de les fàbriques,
estenent-se pels carrers que donaven sortida a les poblacions. A Palamós es construïren dos barris: a l'Era d'en Suquet i a la
platja. A Sant Feliu de Guíxols destaca el
projecte del constructor Cúbias (carrer
Cúbias) i el carrer de Santa Magdalena. A
Palafrugell encara es conserva l'estructura
de les cases obreres a part del carrer de
Palamós i de l'Hortal d'en Pou.

Casa Sagrera situada al carrer de Cavallers, cantonada amb el
carrer dels Valls de Palafrugell.
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Fons Ajuntament. Autor: Esteve Muxach.
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Les cases obreres de Palafrugell eren molt
senzilles. Cases de cos (4,80 m. de façana),
de planta baixa, algunes amb un pis. Es
componien, a l'interior, d'un llarg i estret
passadís amb dues habitacions, un menjador, una cuina, un petit rebost; i a l'exterior,
la comuna i un petit hort o eixida on es conreaven productes pel propi consum. El mobiliari era el mínim imprescindible.

Cases obreres dels carrers de Rosselló i d’Aragó de Palamós.
Arxiu Municipal de Palamós. Fons Ajuntament de Palamós
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Els industrials burgesos, en canvi, reflectien
la seva bonança econòmica fent-se construir cases d'estil neoclàssic i modernista,
sovint al costat de la fàbrica, i xalets
d'estiueig en zones idíl·liques. A Palafrugell
resten encara la casa de Josep Plaja (actual
Hostal Plaja), propietari forestal que va
reflectir en la decoració la seva activitat
surera; o la que es va fer construir Joan
Miquel Avellí, actual seu de la Fundació
Cuixart.

La Marineda, casa d’estiueig que Joan Vergés Barris va fer construir
a principis del segle XX.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ramir Medir Jofra
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Sardanes a Sant Sebastià el dilluns de Pasqua de 1953.
Foto Joan Regí Boix. Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Regí Agustí.

I DESPRÉS DE LA FEINA? LLEURE?
75

El lleure de les dones obreres sempre va
dependre de la seva doble jornada. Disposava tan sols dels diumenges, i no sempre,
si hi havia possibilitat de fer hores extres a la
fàbrica.

Festa Major de Palafrugell de 1956. D’esquerra a dreta: Lluís Manzanas,
Marta Bernada, Montserrat Agustí,Tomàs Pareras, Maria Agustí i Joan Regí.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Pareras Agusti

Martí Roger calcula que, l'any 1910, les
despeses anuals del cap de la casa per a
begudes, cafè, tabac, etc. eren de 150
ptes., mentre que el que es destinava al
lleure familiar (ball, teatre, cinematògraf...)
eren 50 ptes.

Grup de cosidores celebrant Santa Llúcia,
festivitat de les modistes, a l'interior de la
casa de la modista Maria Mascort,
el 13 de desembre de 1956.
Arxiu Municipal de Palafrugell.
Col·lecció Família Pareras Agustí
Festa Major de Palafrugell de 1956.
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Grup de noies celebrant el carnaval a l'escenari del Centre Fraternal,
disfressades dels personatges de la pel·lícula Lili. D'esquerra a dreta:
Rosa Esteva, Montserrat Agustí, Maria Esteva, Teresa Boix i Consol Mascarós
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Regí Agustí.

Les distraccions a l'abast de tothom consistien en una passejada pel carrer Cavallers amb les amigues o del bracet de
l'estimat, anar de festa major o anar a la
platja de cara al bon temps. Si la butxaca
ho permetia es podia anar al cinematògraf o
al teatre. Les més inquietes s'atrevien a
anar a alguna conferència, participar en
algun grup de teatre o anar d'excursió, activitats organitzades pels ateneus o pels casinos d'obrers.

Típic retrat de Festa Major. D'esquerra a dreta: Lola Pasqual Robert i
les seves cosines de Sant Feliu de Guíxols, dècada de 1920.
Arxiu Municipal de Palafrugell
Col·lecció Família Pareras Agustí
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A la dona també la condicionava l'estat civil:
les solteres anaven al ball del diumenge als
casinos; en canvi, les casades només hi
solien anar en el cas que tinguessin una filla
per acompanyar i controlar des de la camarilla. Les burgeses podien disposar de molt
temps per la vida social, per assistir a actes
culturals o organitzar esdeveniments religiosos, preparar viatges i vacances o dedicarse a actes de beneficència, fets molt criticats en la premsa obrera.

Grup de noies disfressades, guanyadores del primer
premi en el concurs de carnaval de 1951 organitzat pel
Centre Fraternal.
Les disfresses les confeccionaven al taller de la modista
Maria Mascort.
D'esquerra a dreta: Maria Agustí, Rosa Esteva,
Adela Pagés, Teresa Boix i Maria Esteva.
Foto Puignau, Arxiu Municipal de Palafrugell.
Col·lecció Família Pareras Agustí
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Tots els programes: Arxiu Municipal de Palafrugell
Fons Biblioteca Pública de Palafrugell
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Retrat dels Jubert i altres familiars a la casa Jubert de Palafrugell, (1915-1916)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

EL MATRIMONI, UN OBJECTIU FORÇAT PER LA SOCIETAT
85

La situació de les dones catalanes de qualsevol classe social a finals del segle XIX es
caracteritzava per la manca d'autonomia
personal i la subordinació als homes de la
família. El matrimoni era l'única via de realització personal i social. L'únic objectiu dels
pares amb filles era trobar-les-hi un bon
partit. La filla burgesa tenia, a més, una
funció social i empresarial significativa. A
través del matrimoni es creaven importants
lligams econòmics.
Aquests matrimonis de conveniència comportaven, sovint, l'existència d'amants,
amb la connivència de la família, i d'altres
divertiments masculins als quals la doble
moral de l'època feia els ulls grossos.

Obrers de la casa Barris Hermanos al Santuari de Sant Sebastià
després de l'àpat de casament de Joan Vergés amb Margarita Barris.
1887. Arxiu d'Imatges del Museu del Suro
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palamós.
Dius “La Redención Obrera”. Palamós 24/06/1900.
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3

L’EDUCACIÓ
DE LES
DONES

A Palafrugell, l'any 1826, hi hagué un creixement d'escoles de primeres lletres,
finançades íntegrament pels pares. D'un
total de 188 escolaritzats, 109 eren nens i
79 nenes. L'any 1844 la proporció era de
197 nens i 40 nenes. Tot i els acords per
una escolarització pública, era difícil de
portar a la pràctica per l'estat de les finances municipals.
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Representació d'una classe de piano d'alumnes del col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna de Palafrugell (1905)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell

L'EDUCACIÓ DE LES NENES SEMPRE AL DARRERE
91

Representació d’una classe de piano d’alumnes del col·legi de les
Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna de Palafrugell (1905)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Fina-Rocas

El 1857 es promulgà la Llei Moyano, que
feia obligatori l'ensenyament dels sis als
nou anys; definia els termes escola pública i
escola privada i feia obligatoris un nombre
d'escoles en funció del nombre d'habitants
(a Palafrugell, sense comptar LLofriu, li corresponien tres escoles de nens i tres de
nenes). El Ple de l'Ajuntament d'octubre de
1870 decretà la gratuïtat per l'escolarització
dels nens.

La professora Maria Assumpció Albertí Vendrell amb alumnes de
l'escola pública de Palafrugell (1904)
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Teresa Bofill Boera.
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El desembre del mateix any, donada la
pressió social, decretà també la gratuïtat
per les nenes. Aquest fet va ser important.
Elles eren víctimes d'una discriminació que
els impedia rellevància social i les escolaritzades eren molt poques. Amb la gratuïtat
es varen anar equilibrant les proporcions de
nens i nenes. No obstant això, a principis
del s. XX la mestra de l'Escola Pública de
nenes denuncia de nou la discriminació que
patien per no tenir accés a la gratuïtat.
L'any 1906 hi havia a Palafrugell tres escoles religioses, vuit aconfessionals i dues de
laiques. D'aquest total de 13 escoles
només n'hi havia tres dedicades a
l'ensenyament per a nenes: les Germanes
Carmelites (ja establertes des de 1853) on
s'educava a les nenes, no només de classe
alta, i les escoles elementals de nenes dirigides per Maria Albertí Vendrell i per Maria
Heras Matas.
Alumnes retratades amb motiu de la festa de final de curs del col·legi de
les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna de Palafrugell (c. 1890)
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Fina-Rocas
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Arxiu Municipal de Palafrugell
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Francesc Ferrer i Guardia
Wikipedia

ESCOLES LAIQUES I RACIONALISTES
95

A principis del segle XX l'educació laica i
racionalista fou una demanda constant pels
sectors més progressistes, creant-se escoles arreu. Eren escoles privades creades
per casinos, cooperatives, i mestres lliberals
com Francesc Ferrer Guàrdia fundador de
l'Escola Moderna. En aquestes escoles no
s'ensenyava religió, però en canvi s'incidia
moltíssim en la ciència, l'humanisme i el
pensament lliure i individual. S'apostava per
la coeducació de sexes i de classes.
Durant el primer terç del s. XX, desenes
d'escoles, ateneus llibertaris i universitats
populars de tot Europa seguiren aquests
plantejaments: l'escola Horaciana de St.
Feliu de Guíxols, l'Escuela Moderna Anàrquica a Palamós, l'Escuela Moderna a Palafrugell, l'escola del Partit Radical de Cassà
de la Selva, l'escola de Llagostera creada
per la Cooperativa La Regenadora....

Wikipedia
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Arxiu Municipal de Palafrugell
Fons Ajuntament de Palafrugell
98

Continua
99

Arxiu Municipal de Palafrugell
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Retrat de comunió
Foto L. Casanovas. Arxiu d’Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Maria Geronès

L’ESGLÉSIA INTENTA CAPTAR LES ÀNIMES ESGARRIADES
101

Entre els obrers del segle XIX hi regnava un
gran anticlericalisme ja que l'església
s'havia col·locat al costat de la burgesia. Es
va donar un canvi a partir de 1891, amb
l'Encíclica Rerum Novarum, del Papa Lleó
XIII, que tractava d'acostar la classe obrera
a l'església d’intentar reevangelitzar-la, això
sí, sense cap ànim revolucionari, ja que no
proposava la renúncia al concepte de propietat privada. Es promogueren diverses
institucions obreres confessionals, per cohesionar un moviment de caire paternalista
que anul·lés la lluita de classes.

Testimoni que es donava al nens per haver complert els preceptes
de l’església i per als que es donaven premis a canvi.
(Dècades de 1910 i 1920) Museu del Suro. Fons Maria Geronès
102

Es crearen els "Centros de Católicos", i més
tard, a principis del segle XX començaren a
aparèixer els "Patronatos de Obreras" i els
casals populars. L'any 1887, el "Centro de
Católicos" de Palafrugell va proposar-se
iniciar l'educació de les obreres palafrugellenques a partir d'un fons donat per Dorotea de Chopitea, vídua de l'empresari surer
Marià Serra.
Retrat de Montserrat Agustí Pascual el dia de la Primera Comunió
Foto Casanovas. Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Família Pareras Agustí

Retrat de Maria Agustí Pascual el dia de la Primera Comunió
el 20 de maig de 1945.
Foto Casanovas Arxiu Municipal de Palafrugell.
Col·lecció Família Pareras Agustí
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Retrat de comunió
Foto L. Casanovas. Arxiu d’Imatges del Museu del Suro. Col·lecció Maria Geronès

A la dècada de 1920 a Palafrugell es fundà
Acció Catòlica, on les filles de les famílies
benestants participaven de la bona marxa
dels centres dirigits a l'educació de les
obreres. Tot i que amb la II República es va
allunyar el poder influent de l'església,
dotant la dona de plens drets i situant-la,
sobre el paper, a la mateixa alçada que
l'home, el franquisme retornà al model més
ranci del tradicionalisme.

Record de la comunió de Maria Geronès (1914)
Museu del Suro. Fons Maria Geronès
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Una classe del Patronat d’obreres (c. 1920)
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Enric Marquès

EL PATRONATO DE OBRERAS:
LES BURGESES EDUQUEN A LES TREBALLADORES
105

Professores del Patronat d’Obreres (Finals del s. XIX i principis del s. XX)
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell.

El "Patronato de Obreras" es funda el 1910
de la mà del Rd. Josep Riera i Riera amb la
finalitat d'unir "las clases sociales por medio
de los vínculos de la Justicia y de la Caridad" i defensar "los intereses morales y materiales de las jóvenes de la clase obrera" a
través de l'educació i l'ensenyança integral,
moral i cristiana perquè pugui complir un dia
"los deberes de una cristiana y digna madre
de familia".
Aquestes escoles nocturnes de noies funcionaven un cop acabada la llarga jornada

laboral, de 7 a 9 del vespre, i s'hi impartien
classes de lectura, d’escriptura, de labors
(costura, brodar i tallar), d’economia
domèstica i, com no, de catequesi. També
organitzaven excursions, la majoria lligades
a celebracions religioses. Per ensenyar a les
joves obreres la importància de l'estalvi es
creà també una Caixa Escolar a la qual estaven obligades a dipositar un mínim de 10
cèntims i un màxim d'una pesseta.
Al capdavant hi havia les Dames del Patronat. Les senyores sòcies podien ser de
mèrit, fundadores i protectores, les quals
sustentaven econòmicament la societat, i
dins del Patronat hi havia tres seccions: la
Junta directiva, la Junta de la Caixa Escolar
i el personal docent amb un total de 40
dones, quasi totes provinents de les famílies
més benestants del poble, moltes de les
quals eren les esposes d'industrials surers.
El Patronat es va clausurar amb l'esclat de
la Guerra Civil.
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Retrat de Mossèn Santos Boada amb un grup de dones del Patronat d'Obreres (c. 1930).
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Col·lecció Dolors Buxó Guitart

ELS ATENEUS POPULARS EREN INSTITUCIONS QUE PROMOVIEN
L'EMANCIPACIÓ A TRAVÉS DE LA CULTURA
107

El moviment d'ateneus populars (iniciat a
finals del s. XIX) intentava donar instrucció i
cultura a la població obrera per aconseguir
la seva emancipació social, a vegades des
d'una component revolucionària. Aquests
ateneus van propiciar l'entrada de la dona
en espais que fins aleshores havien estat
oberts només per al sexe masculí.
Arxiu Municipal de Palafrugell

L'Ateneu Palafrugellenc (1910-1923) es definia com una associació que treballava per
difondre la cultura entre les classes socials,
especialment l'obrera, obert a homes i a
dones, que no només podien participar de
les activitats sinó que també en podien ser
sòcies de ple dret.
Algunes varen tenir càrrecs a la junta, com
és el cas d'Elvira Campanar, vicepresidenta
l'any 1915, i de Rosa Roig Martí (secretària
a Manufacturas del Corcho) també vicepresidenta l'any 1919.

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols
108

El seu impulsor fou Josep Barceló i Matas,
mestre de l'escola municipal, seguint l'ideal
de crear una universitat popular que actués
com a prolongació de l'escola.
Una de les seccions que va tenir més èxit i
també més afluència femenina fou la secció
d'esperanto "Paco haj amo" (Pau i amor).
A Sant Feliu de Guíxols, l'any 1907, Mossèn
Santos Boada creà l'Ateneu Social que promovia l'organització obrera a través de
l'estalvi, de la moralització i la cultura.
Durant la República trobem nombrosos
exemples d'Ateneus Racionalistes, alguns
dels quals passaren a ser Ateneus Llibertaris durant la Guerra Civil, i que proposaven
tota mena d'activitats: excursionisme, esports, conferències, teatre.... El franquisme
comportà la dissolució de tots aquests centres.
Excursió de l'Ateneu Palafrugellenc. Entre els retratats hi ha Josep
Barceló i Matas, els germans Marta, Lluís i Ramir Medir Jofra i la
seva mare Nemèsia Jofra.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Montserrat Medir
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Retrats de grup durant una excursió del Patronat d'Obreres amb
Mossèn Sants Boada (c. 1930).
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Col·lecció Dolors Buxó Guitart
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Carrossa de l'Ateneu Palafrugellenc del carnaval de 1919.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Josep Cofan Nicolau
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Retrat de grup durant una excursió del Patronat d’Obreres amb Mn. Sants Boada (c.1930).
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guixols. Col·lecció Buxó Guitart.
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LA
REIVINDICACIÓ
I LA
SOLIDARITAT.

Les primeres Societats de Socors Mutus
femenines, conegudes popularment com a
Germandats, aparegueren a finals del s.
XIX, a partir de la constitució de 1876 (que
permetia exercir el dret de lliure associació),
coincidint amb la incorporació massiva de
la dona a la fàbrica, amb l'objectiu
d'auxiliar-se en cas de malaltia o invalidesa
per al treball.
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Acta del 27 de gener de 1918 de la Societat de Socors Mutus La Familiar.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons la Previsión Obrera.

Document amb la junta directiva de la Societat de Socors Mutus La Familiar. 20/10/1919
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament.

LES GERMANDATS, LA SOLIDARITAT MUTUAL DE GÈNERE
114

Els estatuts de les societats femenines no
es van diferenciar gaire de les masculines.
Al principi ni tan sols recollien la majoria de
patologies específiques de la dona. La
creació de mútues exclusivament femenines responia a la dura segregació que hi
havia entre els dos sexes i, segons alguns
autors, també era un acte d'autoafirmació.

Reglamento de La Auxiliadora.
Arxiu Municipal de Calonge
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On s'observen les diferències és en els
llibres d'actes. En les masculines es donen
més casos de malalties de transmissió
sexual, la tinya, l'herpes, la sarna, la gota i la
bogeria.
Un fet que resulta únic en el cas de les societats de dones és que mentre durés la
malaltia, la sòcia no només tenia prohibit
treballar sinó també dedicar-se a "los quehaceres domésticos".

Arxiu Municipal de Palafrugell.
Fons la Previsión Obrera.
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A Palafrugell tenim constància que existiren
les següents societats de socors mutus
femenines: La Feminista (1905-1922), La
Bienhechora (1908-1932) i La Familiar
(1916?-1932). En èpoques de legislació
més igualitarista, per exemple els anys
1930, mútues que abans havien estat exclusivament d'homes esdevenen mixtes (La
Moderna Palafrugellense, La Nova Concòrdia...). El darrer pas del procés mutual fou la
integració de moltes d'aquestes petites societats dins La Previsión Obrera que durà
fins a la dècada de 1970.

Junta directiva de La Bienhechora a l’octubre de 1919.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell.
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Manifestació contra el feixisme i en suport de la “Comunne” d’Astúries. Octubre de 1934.
Arxiu d’Imatges del Museu del Suro. Col. Sandra Bisbe

LES DONES TAMBÉ REIVINDICAVEN ELS SEUS DRETS
EN VAGUES I MANIFESTACIONS
118

El treball femení era un dels que patia
primer i amb més intensitat, els efectes de
la crisi. No és d'estranyar, doncs, que prenguessin part activa en moltes de les vagues.
Així i tot, no van ser accions purament
femenines, com succeïa en el sector tèxtil,
sinó que sovint acompanyaven les accions
dutes a terme pels homes. Curiosament, en
la majoria d'aquestes vagues de principis
del segle XX, no s'exigia mai l'equiparament
de sous.
L'any 1912 hi hagué una vaga a la fàbrica
Torres i Jonama de Palafrugell que tingué
un gran ressò i en la que hi va intervenir la
Guardia Civil amb 123 homes. De 238
obrers, només 180 varen anar a la vaga,
essent la majoria dones. Hi hagué detencions, de dones sobretot, que foren portades a la Bisbal. Després del seu alliberament i la dissolució de la vaga s'aconseguí
que es fessin fora 54 esquirols.

L'any 1919 a Manufacturas les dones varen
fer una vaga perquè es negaven a fer les
quatre bobines de paper de suro que els
exigien diàriament.
L'any 1920, a Can Martí Bisbe, 72 obrers i
obreres estaven en vaga i la Societat Obrera
La Fraternal havia demanat ajuda per
aquests
vaguistes.
Segons
sembla
l'encarregat oferí dos rals més a les dones,
oferta que no complí. Cinc dies després
s'acabà la vaga amb la concessió íntegra
del que es demanava.
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·leccio Museu-Arxiu de Palafrugell, cessio de Lluis Maimi
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Museu-Arxiu de Palafrugell. Cessió de Lluís Haimí.
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Museu-Arxiu de Palafrugell, cessió de Lluís Maimí
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
Fons Ajuntament de Palafrugell

LA CUINA ECONÒMICA I LA CUINA COMUNAL OBRERA,
DUES RESPOSTES A UNA SITUACIÓ DE CRISI GREU
135

L'impacte de la Gran Guerra a la zona
surera fou desastrós. L'Ajuntament, amb
l'ajut de la burgesia, havia obert l'any 1914
una cuina econòmica per alimentar a tots
aquells obrers que s'havien quedat sense
feina. Els aturats, un cop inscrits a
l'Ajuntament, gaudien d'un bo gratuït que
els permetia fer un dinar d'escudella i carn
d'olla i un sopar de granes, patates i bacallà. Els obrers que encara mantenien la
feina, podien aprofitar aquest servei pagant
per àpat 0,15 cèntims.

Foren disset setmanes sense treballar
durant les quals homes i dones
s'organitzaren per a combatre la brutal
situació. Aquí varen ser especialment greus
perquè es venia d'anys de molta penúria, a
diferència d'altres sectors industrials ben
implantats a Catalunya. Els obrers de Palafrugell, indignats davant la caritat burgesa
que, alhora, els tancava les fàbriques, en
resposta a la Cuina Econòmica crearen la
seva pròpia cuina, la Cocina Comunal
Obrera, amb quatre seccions obertes a Palafrugell.

Acabada la guerra, la seguiren els tancaments de les fàbriques, anomenats locauts,
de 1919; van ser de les accions més dures
en les relacions entre patrons i obrers.
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Sous de la fàbrica Can Genís abans, durant i després de la 1ª Guerra Mundial

Nº Homes i dones a la fàbrica Can Genís
durant la 1ª Guerra Mundial

Quadres el·laborats a partir de les dades de l’arxiu Genís,
conservat al Museu del Suro de Palafrugell.
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LES LLEIS FAVORABLES A LA DONA PROMULGADES DURANT LA
SEGONA REPÚBLICA NO ELIMINAREN LA DISCRIMINACIÓ
144

Segons la historiadora Mary Nash, amb la II
República, per primera vegada es reconeixia el dret de les dones a una ocupació
en condicions d'igualtat i sense restriccions, però, a la pràctica, les obreres seguien concentrant-se en les especialitzacions més mal pagades i de menor prestigi
social.

Una de les grans millores que es dugueren
a terme durant la II República fou l'Assegurança Obligatòria, establerta l'any 1931,
amb l'objectiu de garantir a les assegurades l'assistència mèdica i els recursos necessaris per portar a bon terme el part i el
descans obligatori postpart.

S'aconseguí que el matrimoni no fos una
causa d'acomiadament laboral i, amb la Llei
Catalana sobre la capacitat jurídica de la
dona i dels cònjuges (juny 1934), es proclamà la igualtat absoluta i s'eliminà l'autoritat
marital.
Aquesta Llei, però, es contradeia amb la
Llei sobre contractes de treball de 1931 que
considerava obligatòria l'autorització del
marit per poder fer un contracte laboral a
una dona casada. Així, les dones encara
havien d'enfrontar-se a la discriminació
social i a la mateixa legislació.
Fragment. Arxiu Nacional de Catalunya.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
Fons Ajuntament de Palafrugell

DURANT LA GUERRA CIVIL LES DONES VAREN OCUPAR
LLOCS DE TREBALL DELS HOMES QUE HAVIEN ANAT AL FRONT
146

Amb l'esclat de la Guerra Civil (1936-1939),
molts obrers s'uniren a la causa creant milícies locals i anant a lluitar al front en el
bàndol republicà. Tot i que també hi va
haver milicianes, les dones es van dedicar,
majoritàriament, a la resistència civil a la
rereguarda, seguint la consigna "homes al
front, dones al treball". Varen mantenir la
producció de les fàbriques, van treballar als
serveis socials i sanitaris i d'assistència
mèdica, van crear llars d'infants per la mainada, serveis de menjadors col·lectius i
d'atenció infantil, i van atendre les importants necessitats de molts refugiats de la
guerra.

El juliol del 1937 es creà l'Institut
d'Adaptació Professional de la Dona (IAPD),
adscrit a la Conselleria de Treball, que el
març del 1938 ja havia mobilitzat 5.000
dones, quedant sempre molt clar que
només era una substitució temporal del treball masculí.
L’Ajuntament de Palafrugell va crear la
Secció Local de Mobilització de Treballadores on l'IAPD col·locava a les interessades
en treballs de rereguarda per a substituir els
homes que s'havien incorporat a l'exèrcit.
Entre aquests treballs hi figuraren els relacionats amb la indústria del suro. Emília
Marquès va treballar com operària als Tallers Mecànics Trill, de Palafrugell, a partir
del 1937, fent espoletes. El maig de 1938 a
Can Trill hi havia 17 oficials, 6 peons i 10
dones.
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Ajuntament de Palafrugell
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell.
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Arxiu Municipal de Palafrugell. Col. Museu-Arxiu
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Arxiu Nacional de Catalunya.
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LA DONA SOTA
EL JOU DEL
FRANQUISME.

La Llei de subsidis familiars (1938) i el Plus
de càrregues familiars (1945) van establir un
nou model patriarcal de treballador, cap de
família i mereixedor d'un sou familiar.
Les lleis van reforçar la dependència femenina en regular que el marit podia percebre
el sou que guanyava l'esposa (1944) i
durant gairebé 40 anys, fins al maig de
1975, qualsevol dona casada necessitava
l'autorització marital per tenir un contracte
de treball.

Esmorzar de germanor al Casal Popular amb motiu de la celebracio de
La Semana de la Joven en Palafrugell, 23 d’abril de 1950
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·leccio Familia Regi Agusti
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Desfilada pel carrer de Cavallers de Palafrugell
Foto Pere Palahi Blach-Esteve. Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·leccio Lluis Maimi

MALGRAT ELS IDEALS DEL FRANQUISME,
LA DONA CONTINUÀ TREBALLANT EN EL RAM SURER
168

En el cas de les solteres, per ser contractades, havien de complir primer el Servicio
Social a les JONS. Aquest certificat es necessitava, també, per a l'obtenció de títols
oficials, del passaport, del permís de conduir, inscripcions en centres o associacions...
Tot i les traves, en el ram del suro el treball
femení continuà endavant. Al sector nordest (bàsicament Catalunya i València) l'any
1943 es declaraven 2.452 dones sobre un
total de 4.457 treballadors. L'any 1964 treballaven 1.708 homes i 1.636 dones.

Grup que formava part de l’Auxilio Social, 18 de juliol de 1940
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·leccio Carme Bonal
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Noies de l’Auxilio Social vestides de falangistes a la placa Nova de Palafrugell, decada de 1940.
Foto Pere Palahi Blach-Esteve. Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Lluis Maimi
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Himno de Falange Española Tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas – (Cara al sol). Imprès de 8 de febrer de 1939.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·leccio Jordi Oriol Frigole
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Imprès demanant als palafrugellencs la participació en la manifestació “en honor al Glorioso Ejercito Nacional” convocada a la Plaça Nova el 8 de febrer de 1939.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·leccio Jordi Oriol Frigole
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Programa de l'entronització de la imatge de Sant Sebastià, de 8 d'abril de 1939.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Jordi Oriol Frigolé
173
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Programes i recordatori dels actes de La Semana de la Joven en Palafrugell celebrada del 13 al 23 d’abril de 1950.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Biblioteca Pública de Palafrugell
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Programes i recordatori dels actes de La Semana de la Joven en Palafrugell celebrada del 13 al 23 d’abril de 1950.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Biblioteca Pública de Palafrugell
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Programes i recordatori dels actes de La Semana de la Joven en Palafrugell celebrada del 13 al 23 d’abril de 1950.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Biblioteca Pública de Palafrugell
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ALGUNES
DONES
DEL SURO...

Ma Engràcia Ferrer Mascort, dona de despatx i escriptora. Anita Daussà, Filla de Melitón Daussà. Angèle, Helène i Yvonne
Oller Viader, tres emprenedores. Rosa
Barris Delhom, la burgesia amb modals
aristocràtics. Maria Girbal Riera, presidenta
del Patronato de Obreras. Àngela Clos
Batlle, la primera regidora de Palafrugell.
Isabel Vila Pujol, la primera sindicalista catalana. Teresa Carbó Comas, comunista i
esperantista.
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Ma Engràcia Ferrer Mascort
Dona de despatx i escriptora.
Mª Engràcia Ferrer (Palafrugell 1902-2003),
coneguda a Palafrugell com la Gracieta
evangelista, deixà l’escola per entrar a treballar a la fàbrica. Aconseguí deixar d’esser
maquinista d’esmeril per passar al despatx
de Trefinos. Durant la Guerra Civil fou elegida delegada del Comitè de control de la
fàbrica, càrrec que no va poder refusar.
Ja de gran, en els anys 1960 i 1970, va publicar articles i versos als programes de la
Festa Major, explicant anècdotes, costums, cròniques locals... signant amb les
inicials E.F.M., i col·laborant al programa de
ràdio “La voz de la Costa Brava” sota el
pseudònim Lina Castell. Eren menys conegudes les seves facetes de dibuixant i
d’escriptora de novel·les, de la que podem
destacar la seva novel·la inèdita El pas de
les hores.
Foto L. Casanovas.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Engràcia Ferrer Marcort
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Anita Daussà
Filla de Melitón Daussà.
Anna Daussà Ramón (Palafrugell 18841972), filla d’industrials surers, heretà el
negoci de la família després de la seva
mare. Apareix en les matrícules industrials
des de 1935 a 1945 amb el nom de “Hija de
Melitón Daussà”. En la matrícula industrial
de 1935 consta que al carrer Llibertat tenia:
- 1 màquina de llescar
- 2 màquines de fer cilindres amb força motriu
- 1 màquina de taps amb força motriu
- 7 garlopes
- 2 màquines de quadrar a mà
A l’edat de 19 anys es casa amb Eduard
Genís Girbal, de 33 anys. Com era habitual,
dues nissagues d’industrials sureres
s’unien en matrimoni per establir nous
lligams comercials i ampliar el seu domini
dins el mercat surer.
Retrat d’Anita Daussa Ramon, nascuda a Palafrugell el 13 de desembre de 1884,
i esposa d’Eduard Genis Girbal. Titular de l’empresa dedicada al suro
“Hija de Meliton daussa”. Retrat de 1922.
Foto Jaume Ferrer Massanet. Arxiu Municipal de Palafrugell
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Angèle, Hèlène i Yvonne Oller Viader
Tres emprenedores.
Angèle, Hèlène i Yvonne Oller foren educades a França seguint els valors republicans
francesos amb gran obsessió per l’ordre, el
treball i l’estalvi. Tres dones de fort caràcter
i empenta que tingueren un paper decisiu
en el negoci familiar i en la industria del suro
i del xampany.
Angèle Oller Viader (Bescanó 1892Cassà de la Selva 1993), va ser una dona
avançada al seu temps, de caràcter emprenedor, educada pel seu pare en els valors
de la República francesa, era intel·ligent,
exigent i amb gran coratge. Mà dreta del
pare, fou enviada per ell a Cassà de la
Selva, durant la Primera Guerra Mundial,
per crear la fàbrica de taps de cava de
Cassà, “Francisco Oller”, i, més tard, l'Hotel
Rocafosca. Al 1918 es va casar amb Joaquim Nadal, fill i net de tapers de Cassà de
la Selva. Van tenir 8 fills.
Fotografia cedida per Francisco Oller, S.A.
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Angèle, Hèlène i Yvonne Oller Viader
Tres emprenedores.
Hèlène Oller Viader (Épernay 1894-París
1979), va marxar de casa amb 24 anys per
poder-se casar amb l'home que estimava,
Joan Rich, el qual havia dimitit anys abans
com a adjunt de direcció de Francisco Oller
traslladant-se a França, per no haver estat
acceptada la seva relació amb Angèle. Amb
molta habilitat pels negocis, es va ocupar
personalment de la direcció de vendes
d'una petita empresa de taps de vins tranquils i ampolles de perfum que va fundar
amb el seu marit a París, sota el nom de
"Maison J. Rich" que va estar en funcionament fins a 1964. Va tenir un fill.

Fotografia cedida per Francisco Oller, S.A.
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Angèle, Hèlène i Yvonne Oller Viader
Tres emprenedores.
Yvonne Oller Viader (Reims 1901-1988),
obligada a un matrimoni de conveniència
amb Pierre Deveaux (unint una casa de taps
amb una de champagne), va plantar al marit
al poc temps de casar-se per les seves infidelitats.
Inflexible i rigorosa, va viure una vida de
dona independent a Reims. Va acabar
essent propietària i dirigint les vinyes i les
caves Besserat, una de les més prestigioses de tota la regió de la Champagne.
Durant anys va intervenir activament en la
direcció de l'empresa familiar Oller,
col·laborant amb el seu germà Louis. Inflexible i rigorosa, va viure una vida de dona
independent a Reims i va dirigir l’expansió
de les caves Besserat amb gran éxit.

Fotografia cedida per Francisco Oller, S.A.
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Rosa Barris Delhom
La burgesia amb modals aristocràtics.

Rosa Barris. Col·lecció Isabel Honegal-Deas.

Rosa Barris Delhom (Epernay 1842- Palafrugell 1931), filla d'industrials surers i educada a França, s'establí definitivament a
Palafrugell a finals dels anys 50 del segle
XIX, seguint els seus pares.
“(...) Portava la casa més important del país.
Una casa en què els invitats - hostes no
s’acabaren mai. Pel menjador i les habitacions de la casa, hi passaren els més grans
fabricants de vins francesos del temps. (…)”

“La taula era insuperable i els vins
excel·lents. El servei hi feia anys i anys s’hi
moria. La senyora ho dirigia tot sense
queixar-se mai, sense retopar mai ningú,
amb un bon humor cert, però mai pintoresc. Quan viatjava en el seu cotxe, sempre
ho feia portant al costat una o altre de les
seves filles o la senyoreta Linares, que era
molt agradable i sovint li feia companyia.
Tractava tothom molt bé fos qui fos”(Josep
Pla: El meu poble).
De fortes conviccions religioses, col·laborà
estretament amb l’església, essent Presidenta de la Junta Escolar del Patronato de
Obreras.
L’expressió palafrugellenca “Sembles de
Can Barris” s’utilitzava quan una persona
acabava de realitzar un dispendi notori o
que figurava com si fos realment ric.
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Maria Girbal Riera
Presidenta del Patronato de Obreras.
Maria Girbal Riera (Palafrugell 1873–1965),
filla d'industrials surers fou la Presidenta de
la Junta Directiva del Patronato de Obreras.
“La Senyora Girbal de Sagrera, que fou la
primera persona de Palafrugell que tingué el
títol de batxillerat, que llegia els poetes i,
havent viscut a Alemanya durant molt de
temps, coneixia el llenguatge d’aquell país,
fou la gran figura de la Institució. Era una
persona d’un catolicisme absolut i dialèctic.
Fou també la presidenta de la “Corte”, que
era una junta de senyores que designava el
predicador que segons les cerimònies
hauria de venir – gran problema! Feien
alguna festa al Casal Popular i oferien a
l’alumnat unes grans ollades de xocolata
desfeta.” (Josep Pla: El meu poble).

Maria Girbal. Col·lecció particular Maria Girbal.
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Àngela Clos Batlle
La primera regidora de Palafrugell.
Àngela Clos Batlle (Cantallops 1897Veneçuela 1988) treballà a Palafrugell en
fàbriques de suro i milità activament a la
CNT. Durant la Guerra Civil, va esdevenir la
primera regidora de l’Ajuntament de Palafrugell. Ocupà responsabilitats per la CNTFAI primer en Sanitat i posteriorment en
Cultura. El seu marit morí al front de Madrid.
Al final de la Guerra Civil va marxar a l’exili
amb els seus fills.
A França, es va instal·lar junt amb un grup
de palafrugellencs a Saint Cosme de Vair,
on va actuar com a responsable de la colla.
Els qui la conegueren en destaquen el seu
caràcter ferm, la seriositat, la facilitat per
expressar-se i prendre iniciatives.
Grup d’exiliats de Palafrugell amb altres exiliats de Barcelona i aragó
a Saint Cosme de Vair (França). Àngela Clos Batlle és la quarta, de dreta
a esquerra, amb davantal. Principis de 1939.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Albert Deulofeu.
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Isabel Vila Pujol
La primera sindicalista catalana.
Isabel Vila Pujol (Calonge 1843 – Sabadell
1886), es va posar a treballar el suro quan
tota la família va traslladar-se a Llagostera
cercant feina.
Republicana de soca-rel, va lluitar tota la
seva vida pels drets dels treballadors. Participà en el “Foc de la Bisbal” encapçalat pel
diputat Caimó; participà en mítings sindicalistes; impulsà la creació de l’Associació
Internacional del Treball (AIT) dels paletes i
tapers ... i després d'un exili forçat a França
pel cop d'estat del General Pavía, tornà a
Catalunya per impartir classes, obrir escola
pròpia i dirigir l’escola racionalista de nenes
de Sabadell.

Isabel Vila.
Arxiu Municipal de Palafrugell.
187

Teresa Carbó Comas
Comunista i esperantista.
Teresa Carbó Comas (Begur 1908Perpinyà, 2010) Entrà en contacte amb
l’obrerisme organitzat palafrugellenc i
s’inicià en l’esperanto a través de l’Ateneu
Palafrugellenc. Al 1928 es traslladà a Barcelona, on fundà amb el seu marit, Esteve
Morell, una escola esperantista.
Va ser una militant de la Federació Comunista Catalano-Balear, del Bloc Obrer i
Camperol i del Partit Obrer d’Unificació
Marxista. Fou una de les organitzadores del
Socors Roig a Barcelona, amb els quals
visitava hospitals i presons per atendre els
ferits i detinguts i poder informar així a les
famílies del destí dels seus. L’estiu de 1937
Teresa Carbó va portar mantes i menjar a
Andreu Nin, a la presó, poc abans de ser
assassinat. També ella hi fou tancada
durant tres mesos. Al 1939 es va exiliar a
Tolosa on va col·laborar amb la resistència.
Teresa Carbó.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons Teresa Carbó.
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Fotografies: Arxiu d’imatges del Museu de Suro.
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