


• Col·lecció Cooperativistes Catalans – 4 •

SANTS BOADA I CALSADA

ÀNGEL JIMÉNEZ NAVARRO

2006



Primera edició: abril del 2006

© del text: Àngel Jiménez Navarro
© d’aquesta edició: Fundació Roca i Galès i Cossetània Edicions

Editen:

Fundació Roca i Galès
C. Aragó, 281, 1r 1a • 08009 Barcelona

Tel. 932 154 870 • Fax 934 873 283
fundacio@rocagales.org • www.rocagales.org

Cossetània Edicions
C. de la Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 602 591 • Fax 977 614 357
cossetania@cossetania.com • www.cossetania.com

Fotografi a de la coberta: 
Botiga de la cooperativa La Guixolenca

(Fotografi a de Fèlix Romaní. AMSFG: fons patrimonial).

Fotografi a de la contracoberta: 
Sants Boada i Calsada (Sant Feliu de Guíxols 1875-1936)

(Fons de la cooperativa. Cedida per Josep Ll. Lucena)

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Impremta Requesens, SCP

ISBN: 84-9791-198-9

Dipòsit legal: T-92-2006

Director de la col·lecció:

Antoni Gavaldà, Fundació Roca i Galès i Universitat Rovira i Virgili

Consell Assessor: 

Joaquim Albareda, Universitat Pompeu Fabra
Josep Casanovas, Universitat de Vic

Montserrat Duch, Universitat Rovira i Virgili
Núria Esteve, Fundació Roca i Galès

Pere Gabriel, Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Josep Gonzàlez, Fundació Roca i Galès
Santos Hernández, Fundació Roca i Galès
Andreu Mayayo, Universitat de Barcelona

Josep Santesmases, historiador



3

Justifi cació .............................................................................................................. 5

1. El context social i econòmic .................................................................... 7
 1.1 El context comarcal .................................................................................. 7 
 1.2 Primeres referències sobre el cooperativisme ......................................... 9
  i els cooperativistes guixolencs
 1.3 El cooperativisme catòlic ........................................................................ 13 
 1.4 Situació local: societat i economia ......................................................... 17

2. Sants Boada i les seves primeres activitats socials ........................... 19
 2.1 Estudis, formació i pensament de Sants Boada ..................................... 19
 2.2 Oposició a la personalitat i a les idees de Sants Boada ......................... 22
 2.3 Primeres activitats .................................................................................... 24

3. La Caixa d’Estalvis de l’Ateneu Social ................................................. 27
 3.1 Etapa de creixement: 1907-1914 ............................................................ 27
 3.2 Repercussió de la depressió econòmica (1914-1928) ........................... 29
 3.3 Promoció de les assegurances socials ..................................................... 32

4. El Patronat d’Obreres (1917-1936) ....................................................... 35

ÍNDEX



5. La Cooperativa Obrera de l’Ateneu Social (1908-1936) ................... 39
 5.1 Fundació i primers èxits .......................................................................... 39
 5.2 Campanyes de desprestigi ....................................................................... 43
 5.3 De la Cooperativa de l’Ateneu a la Cooperativa Obrera ...................... 48
 5.4 La cooperativa de producció Suber C. de P., nova secció. .................... 49
 5.5 Canvi d’estatuts i creixement material ................................................... 52
 5.6 Guerra Civil. Confi scació de la cooperativa ........................................... 59

6. Mort violenta del fundador de la cooperativa (1936) .................... 63

7. Cooperativa de Consumo Rdo. Santos Boada (1939) .......................... 67

Bibliografi a i fonts documentals ............................................................... 71

Apèndixs ............................................................................................................ 73



5

JUSTIFICACIÓ

L’any 2005 es va complir el centenari de l’inici de l’activitat social de Sants 
Boada i Calsada a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. I, enguany, s’escau el setantè 
aniversari de la seva mort violenta, víctima de la repressió republicana. És, doncs, 
un bon moment per fer memòria de la seva vida i de la seva obra social.

Quan s’estudien els actors individuals de la història, l’individu no pot ser 
entès al marge de la seva immersió en la societat. Perquè si s’aïllés el personatge 
—en aquest cas, mossèn Sants Boada i Calsada— del seu context i entorn social, 
comarcal i local, podria fer l’efecte que volem presentar una vida exemplar, a 
fi  de suscitar l’admiració dels lectors. El nostre objectiu no és fer una crònica 
amable i moralista. El propòsit d’aquesta recerca és acostar els possibles lectors, 
d’una manera ràpida i planera, a la problemàtica de la cooperació guixolenca 
a través d’una tasca individual, d’un testimoni ganxó: mossèn Sants Boada i 
Calsada. I mostrar que darrere seu ja hi havia tota una tradició cooperativista 
en un entorn concret. 

Per aquest motiu, ens interessa més subratllar els resultats de les activitats 
socials que no pas els aspectes més íntims de la persona per mitjà de la qual han 
estat obtinguts i que els actes i les publicacions de caire propagandístic.

En la personalitat de Sants Boada, vida, pensament i obra es confonen. Són 
indestriables. Tant es va identifi car amb l’obra social que duia a terme a Sant 
Feliu de Guíxols, que difícilment podrem distingir una cosa de l’altra.

Tot i que l’estudi se centra en un espai concret del Baix Empordà, no podem 
oblidar les coordenades més genèriques que ens permeten, en defi nitiva, situar 
l’obra social de mossèn Sants en la seva dinàmica.

A Francesc Ferrer Gironès (EPD), que em va iniciar 
en l’estudi del cooperativisme català
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1 L’any 1878 la distribució de la població activa entre els diversos sectors productius era aquesta: 
sector primari, 33,4%; secundari, 54,3%, i terciari, 11,9%. Vegeu Clara, J.; Jiménez, À. El federal Pere 
Caimó, 1818-1878. Barcelona: Ed. Pòrtic, 1975.

2 Gaziel. Sant Feliu de la Costa Brava. Barcelona: Ed. Aedos, 1963.

1.1 El context comarcal

L’aprofi tament industrial del suro, des de feia anys, anava transformant les 
viles del litoral baixempordanès, que esdevindrien petites ciutats industrials al 
darrer terç del segle xix. És el cas de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, 
una vila amb un impuls econòmic i demogràfi c notables. Gràcies a la seva situa-
ció a cavall dels nuclis tapers del Baix Empordà i els de la Selva era, en certa 
manera, la capital del suro. La població vivia un creixement ràpid i esplèndid. 
I la vida social era també molt activa i diversifi cada.1 D’un món exclusivament 
rural, mariner i menestral es passava ràpidament a una societat de producció, 
de crisis periòdiques, de creixement urbà, etc., la qual cosa generava una di-
versifi cació social nova: fabricants, productors, comerciants del suro i tapers 
assalariats. Simplifi cant un xic, diríem que la comarca s’escindia en una classe 
burgesa i una altra d’obrera, amb uns interessos pràcticament antagònics. Ha-
vien aparegut noves formes d’explotació.

Malgrat les anècdotes que es conten, carregades de pintoresquisme litera-
ri i de bon humor,2 la lluita de classes ja era un fet habitual a la comarca de 

1. EL CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC



8

Sants Boada i Calsada

3 Guillamet, J. Abdon Terradas. Primer dirigent republicà, periodista i alcalde de Figueres. Figueres: Mono-
grafi es Empordaneses. Institut d’Estudis Empordanesos / Patronat Francesc Eiximenis, 2000.

4 A Palafrugell, el 1872, es fundà una societat de resistència anomenada Sociedad Solidaria de Obre-
ros Taponeros de Palafrugell y sus contornos. Vegeu Reventós, J. El movimiento cooperativo en España. 
Barcelona: Ed. Ariel, 1960, pàg. 57 i ss.

5 Medir, R. Historia del gremio corchero. Madrid: Ed. Alhambra, 1953, pàg. 392. 
6 Puigbert, J. El sexenni democràtic a Girona: actituds religioses i moviment obrer (1868-1874). Girona: 

Universitat de Girona, 2000.
7 La Federación 21 (19-12-1869).
8 Jiménez, À. “Genís Vidal i Roura (185-1925), taper internacionalista”, dins L’Arjau 45 (febrer de 

2003).

l’Empordà pels volts de 1870. Una lluita atenuada, ben segur, per les possibilitats 
de treballar un tros de terra i/o per tenir un bot de pesca.

Sembla, doncs, que a Sant Feliu es donaven totes les circumstàncies perquè 
les idees de la Internacional trobessin un ambient propici. I així ho confi rmen 
totes les notícies. 

Amb el republicanisme federal i demòcrata d’Abdó Terradas (Figueres 
1812 – Medina Sidonia 1856)3 i dels seus deixebles Pere Caimó, Narcís Montu-
riol, Francesc Suñer Capdevila, Joan Tutau i Ferran Garrido —pioners, d’altra 
banda, del socialisme utòpic  — aparegueren les primeres associacions, federa-
cions anarquistes, societats de resistència…, i cooperatives.4

Aquí cal recordar que La Económica Palafrugellense era la tercera de les 
cooperatives —per antiguitat— d’Espanya; una cooperativa de consum, creada 
el primer dia de gener de 1865. I en el seu origen hi ha l’estímul d’una obra de 
Fernando Garrido, com revelen els mateixos estatuts en el pròleg:

Así había de infl uir en el ánimo de algunos obreros de esta villa la lectura de una 
reciente obra escrita en Londres por Don Fernando Garrido, dedicada a conocer 
la historia de las sociedades obreras en Europa.5

A Palafrugell, doncs, ja hi havia algun sector interessat per l’obrerisme, i amb 
certa inquietud social. Serà sobre aquest nucli que arrelaran les idees internacio-
nalistes escampades per l’Associació Internacional dels Treballadors —l’AIT—, 
que havia estat fundada a Londres el 28 de setembre de 1864.6

A la mateix vila baixempordanesa, el 1870 es creà una societat de resistència: 
la Sociedad de Resistencia La Unión Taponera, de Palafrugell. Però els obrers 
palafrugellencs insistien que, a més, eren necessàries les cooperatives de pro-
ducció socialitzada.7

El guixolenc Genís Vidal i Roura (1851-1925) va intervenir decididament en 
la implantació de l’AIT a la vila de Sant Feliu de Guíxols l’any 1872. El primer 
de gener d’aquell any la Sociedad Fraternal del Arte Taponero va publicar un 
manifest adreçat als seus “conciutadans i germans en el proletariat”, que signava, 
entre d’altres, Genís Vidal, com a secretari primer.8
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9 Termes, J. Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881). Barcelona: Ed. 
Ariel, 1972, pàgs. 155 i 221.

10 Ferrer, F. “Notes per a la història del Cooperativisme a les Comarques gironines”, dins Presència 
547 (abril de 1981).

11 Trijueque, P. Palamós. Breu recull de la història de Palamós. Palamós: Ajuntament de Palamós, 2000, 
pàgs. 104-105.

A partir de 1872 la federació de Sant Feliu de Guíxols, amb el sindicalista 
esmentat al capdavant, va tenir una infl uència decisiva en les poblacions de la 
seva àrea industrial, ja que actuava com a eix de l’associacionisme internacio-
nalista de les poblacions sureres.

Un cop dissolta l’AIT per ordre del capità general de Catalunya, el 1874, la 
federació local guixolenca persistí, encara que sotmesa a un procés de desinte-
gració. Tanmateix, l’organització dels obrers guixolencs s’anava desenvolupant 
per seccions d’ofi cis lentament, i anava prenent forma. Aleshores, Sant Feliu 
disposava de vuit seccions obreres, amb un total de 494 afi liats.9

En resum, la problemàtica social i la presa de consciència de classe per part 
dels obrers empordanesos, junt amb la necessitat d’organitzar-se per aconseguir 
una societat més justa i més igualitària, arribaren també a Sant Feliu. Així mateix, 
s’hi deixà sentir la infl uència dels cooperadors de Palafrugell.

1.2 Primeres referències sobre el cooperativisme 
i els cooperativistes guixolencs

Com ja s’ha apuntat, una de les primeres cooperatives del nostre país va 
ser La Económica Palafrugellense, fundada el 1865 al carrer de l’Allada de 
Palafrugell. El pròleg del seus estatuts deixava ben clar que la cooperativa que 
es constituïa estava íntimament relacionada amb el confl icte social i amb la 
presa de consciència de classe per part dels obrers empordanesos, que veien 
la necessitat d’organitzar-se per assolir una millora econòmica i social.10

El 1883, també a Palafrugell, naixia una nova cooperativa que portava per 
nom La Reformadora, a títol d’escissió.

Tot i les divisions i problemes que s’hi plantejaven, la seva infl uència s’anava 
estenent entre les poblacions dels voltants. De manera que, més tard, el 1885, 
aquell infl ux arribà a materialitzar-se a Sant Feliu de Guíxols, dos anys abans 
que nasqués la cooperativa La Equitativa de Palamós (1887).11

El cooperativisme guixolenc tingué una importància històrica evident, mal-
grat les migrades possibilitats materials de què disposava i del poc marge de 
viabilitat econòmica que permetia el sistema. Un breu repàs dels cooperadors 
guixolencs, els més notables, justifi caria el que acabem d’afi rmar.

El guixolenc Narcís Duran i Juera (1867 -1919) va ser un animador actiu 
del primer cooperativisme, no solament de Sant Feliu sinó fi ns i tot de tot 



10

Sants Boada i Calsada

12 L’Avi Muné 629 (17-05-1930).
13 Pérez Baró, A. Historia de la cooperación catalana. Barcelona: Ed. Nova Terra, 1974, pàg. 122.
14 Jiménez, À. “Al cinquanta aniversari de la seva mort: Rafael Piñol i Maimí (1866 -1932), pedagog 

laic, periodista lliurepensador i cooperativista”, dins Es Corcó 16 (maig 1982).
15 Mundo Ilustrado. Revista hispanoamericana. Madrid, abril 1929.
16 El Bajo Ampurdán 272 i 273 (20 i 27-10-1889).
17 Biblioteca del Seminari de Girona. Estatutos de la Sociedad de Consumo y crédito mutuo “La Economía” 

domiciliada en San Feliu de Guixols. 1900, Imp. Gener, Mayor del Centro, 5. Vegeu Marquès, J. M. Impresos 
gironins de la biblioteca del Seminari diocesà (1502 - 1936). Girona: Diputació de Girona, 1987.

18 AMSFG. Señas, Industrias, Fabricaciones y Productos de la Región. Girona: Imp. de Paciano Torres.

Catalunya. El 1898 participà en la reunió que tingué lloc al local de la coope-
rativa La Bienhechora de Barcelona, reunit en assemblea amb representants 
de trenta-set cooperatives de tot Catalunya, on fi gurava com a president del 
comitè que convocà la reunió. En l’aplec cooperativista s’acordà nomenar un 
comitè regional de les societats cooperatives de Catalunya, que s’emplaçaria a 
Sant Feliu de Guíxols, on residia el seu primer president, Narcís Duran. L’any 
1897 era el director gerent de la primera cooperativa de consum de Sant Feliu, 
La Economía.

Un altre partidari important del moviment cooperatiu guixolenc va ser Salva-
dor Albert i Pey (Palamós 1868–Cerdanyola del Vallès 1944), que visqué i treballà 
a Sant Feliu molts anys. Les gestions que dugué a terme com a diputat a corts a 
favor del moviment cooperatiu —com el nomenament de president honorari 
de la Federació Provincial de Cooperatives de Girona12 i els historiadors de la 
cooperació catalana— l’avalen com a intel·lectual notable del moviment.13

Dimes Bussot i Rourich fou un altre cooperativista que es distingí més enllà 
del seu poble natal.

Cal recordar també noms com Rafael Piñol i Maimí (1866-1932)14 i Ramon 
Sais i Sendra (1885-1967),15 que dedicaren bona part de la seva vida a la coope-
rativa La Guixolenca i donaren a conèixer l’ideal cooperatiu.

El dirigent obrer d’inspiració anarquista Joaquim Salgas i Bonal16 va ser l’im-
pulsor d’una societat cooperativa de producció de taps, de nom La Reforma, 
l’any 1889. Sembla que no l’acompanyà l’èxit, ni econòmic ni social.

De 1885 a 1908, a Sant Feliu, hi funcionà la cooperativa de consum anome-
nada La Economía. El 1900 es publicaren els seus estatuts17, aprovats el 1885 
mentre era president Miquel Andreu i Ruiz i vicepresident, Joan Dausà i Palau. 
En aquestes disposicions, hi reconeixem alguns dels principis que havien es-
tablert els pioners de la Rochdale: el control democràtic, la lliure i voluntària 
adhesió, el fons col·lectiu irrepartible i l’interès limitat al capital. Dels benefi cis, 
se’n farien tres parts: per al fons de reserva, per a millora del local i per a retorn 
als socis a proporció de les compres. L’any 1905 encara fi gurava en l’Anuario 
de la ciudad de San Feliu de Guixols.18 Pocs anys després —no sabem exactament 
la data— va fer fallida.
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En l’esmentada publicació ganxona de 1905, hi fi guraven dues cooperatives 
de consum més: La Guixolenca i La Unión. Ambdues eren fi lles de diverses 
escissions de la primera.

D’aquestes dues, la més important en tots els sentits va ser, sens dubte, La 
Guixolenca, fundada l’any 1898, que va tenir vida econòmica i social fi ns a l’en-
trada de les forces d’ocupació franquista (1939), any en què va ser fusionada 
amb la de mossèn Sants Boada. 

L’altra cooperativa de consum, fruit de l’escissió de la primera, La Economía, 
va ser La Unión, que es constituí l’any 1899 i durà fi ns al començament de la 
dictadura de Primo de Rivera. La seva discreta desaparició probablement va 
tenir lloc l’any 1923. 

Si el cooperativisme de Sant Feliu tingué els seus teòrics i militants, també 
tingué els seus detractors. El director del setmanari guixolenc L’Avi Muné  censurà 

Celler de l’antiga 
cooperativa 

La Guixolenca. 
(Fons de la 

cooperativa. Cedida 
per Josep Ll. 

Lucena)
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19 L’Avi Muné 35, 41-46 (1919).
20 Arxiu de la cooperativa. Full solt: “L’Ànima del cooperativisme”, Justícia Social, 1923.
21 Acción Social Obrera 44-56.

més d’una vegada les cooperatives “mal anomenades obreres”, que només es 
preocupaven de l’excés de percepció per repartir trimestralment. Els preus 
de les cooperatives —escrivia— ja anaven carregats amb el tant per cent que 
s’havia de distribuir. Reprovava que les cooperatives, ni en temps de greu crisi 
econòmica, no sabessin o no volguessin posar-se d’acord per comprar conjun-
tament i disposar així d’un sobrant d’aliments de primera necessitat. Els socis 
eren “petits accionistes burgesos” que sota l’adjectiu obrers procuraven eximir-se 
del pagament de la contribució.19

La Unió Socialista de Catalunya, en general, criticava les cooperatives de 
consum que es movien només “pel petit guany” i els cooperativistes que havien 
mantingut a ultrança la “neutralitat” ideal de les cooperatives. Proclamava que “si 
el cooperativisme no té un caire conscient i franc del socialisme, no és res”.20

Per la seva banda, els anarquistes, que almenys fi ns a la Guerra Civil no ha-
vien estat partidaris del cooperativisme de consum com a eina vàlida per a la 
lluita del proletariat, des del seu setmanari Acción Social Obrera les censuraven 
en aquests termes:

No olvidemos que las cooperativas de consumo están, en general, abiertas a 
los burgueses como a los obreros, y que las bonifi caciones que ellas hacen a los 
cooperadores aprovechan tanto a los parásitos sociales como a los trabajadores, 
y que por consiguiente, la cooperativa de consumo, lejos de expropiarles de sus 
rentas, les da los medios de ahorrar más [...].21

Els sindicalistes es mostraven més partidaris de les cooperatives de produc-
ció i, com s’ha dit abans, en aquest camp es féu alguna experiència a fi nals del 
segle xix. 

Curiosament, ja al segle xx, el nostre biografi at va crear també una coopera-
tiva de producció amb suro aglomerat, la Suber CP. Així, es va dur a terme una 
de les poques experiències que es varen fer a Sant Feliu en aquest sentit. 

Però aquest sector crític —més teòric que pràctic— era minoritari. La 
majoria d’obrers eren partidaris de totes les experiències de cooperació que 
hem enumerat abans, que s’inspiraven en l’ideal d’un socialisme utòpic, laic, 
lliurepensador i anticlerical.

Tanmateix, al primer decenni del segle xx naixia un altre corrent ideològic 
alternatiu que treballava estratègicament en la mateixa línia social, el catoli-
cisme.
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22 Revuelta González, M. La Compañía de Jesús en la España contemporánea, I: Supresión y reinstalación, 
1868-1883 (Madrid, 1984) i II: Expansión en tiempos recios, 1884-1906 (Madrid, 1991). 

23 Marquès, J. M. “Estructures i mentalitats a l’església gironina. 1875-1900”, dins Revista de Girona 
75-77 (1976).

1.3 El cooperativisme catòlic

És ben sabut que l’Església catòlica en general va ser molt lenta a l’hora 
de considerar les conseqüències econòmiques i socials de la implantació del 
capitalisme. La institució religiosa, davant l’aparició de grups socials nous, 
amb problemes també inèdits, no tenia altres respostes que les tradicionals: la 
benefi cència i el conformisme providencial.

Amb força retard, doncs, també l’Església començà a plantejar-se la qües-
tió social, a preocupar-se de la massa social de treballadors, que patien les 
conseqüències del sistema capitalista i que s’allunyaven cada vegada més de 
l’Església.

Un canvi signifi catiu s’esdevingué a l’Església amb el Papa Lleó XIII, que 
va recollir bona part de les refl exions i de l’experiència del catolicisme social 
europeu en l’encíclica Rerum novarum (1891), amb l’aprovació de la qual es 
donà una dimensió més àmplia a aquest moviment.

Es considera que la primera acció del catolicisme social a Espanya va ser 
l’obra del pare jesuïta Antoni Vicent i Tolz22 (Castelló de la Plana 1837–València 
1912), iniciada a Tortosa. A partir de 1900 va promoure per tot l’Estat espanyol 
reunions diocesanes d’eclesiàstics per fomentar la sensibilització davant els 
problemes socials. Va ser fundador i col·laborador de revistes socials catòliques, 
redactor de nombrosos reglaments de sindicats catòlics valencians i un assidu 
conferenciant.

L’any 1906 va intervenir en la primera Setmana Social d’Espanya, en la qual 
va haver de reconèixer que el caràcter mixt dels cercles (obrers i patrons) havia 
estat un fracàs i propugnà les associacions d’obrers sols —sempre, però, sota 
la tutela eclesiàstica.

En aquest sentit, el juliol de 1894, a Girona, es va crear un Círculo Católico 
de Obreros, que no aconseguí els objectius que s’havia proposat inicialment.23 
Amb tot, la creació d’aquest cercle s’ha de considerar l’indici d’un canvi de 
mentalitat —encara que d’abast minoritari—, d’un nou enfocament que s’ha 
de situar en el marc de la superació de les querelles sobre la intransigència, 
per part de l’església gironina, enfront del liberalisme. Una nova experiència, 
orientada bàsicament cap a l’associacionisme agrari, que a la circumscripció 
del bisbat de Girona aconseguirà una relativa importància.

A partir dels anys 1889-1890 aparegueren —i es consolidaren— dues línies 
d’acció dins el catolicisme gironí que pretenien connectar amb la societat real i 
restaurar la seva infl uència efectiva, de manera que abandonaren defi nitivament 
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la polèmica antiliberal. El regionalisme restauracionista catòlic i el catolicisme 
social plasmaren aquella obertura religiosa.

Durant els primers anys del segle xx sortiren del seminari gironí un grup 
de preveres marcats per aquestes noves orientacions: els germans Francesc i 
Antoni Viver —que també exerciren el seu sacerdoci, un temps, a Sant Feliu 
de Guíxols—, mossèn Pere Dausà i Arxer —que tot i que va néixer a Arenys de 
Mar l’any 1887, a partir dels dos anys s’establí amb la seva mare viuda a Sant 
Feliu—, com també mossèn Joan Comerma, el doctor Pere Iglésias i un llarg 
etcètera de clergues que en formaven part.

De tota aquella promoció de capellans, en destacaren dos —ambdós guixo-
lencs—, que esdevingueren punt de referència per al catolicisme social gironí: 
Sants Boada i Pere Dausà.

En aquest treball tractarem de la vida i l’obra de mossèn Sants Boada i Cal-
sada, que es formà al seminari de Barcelona. Ara bé, abans interessa dir alguna 
cosa de l’activitat social de qui va ser el seu gran amic, també resident a Sant 
Feliu, mossèn Pere Dausà. 

Pere Dausà i Arxer (Arenys de Mar 1887–Peralada 1935) passà la seva infan-
tesa a Sant Feliu de Guíxols i, en contacte íntim amb mossèn Sants Boada, se li 

Memòria de 1912 adreçada per 
mossèn Sants als obrers de Sant 
Feliu. (Fons de la cooperativa)
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24 El dia 3 de juny de 1910 va cantar la seva primera missa a l’església parroquial. Va ser apadrinat 
per Josep Batet i Camps i Rosa Vidal de Batet.

25 Cervera, J. M. Un apòstol dels temps moderns. Assaig biogràfi c de Mossèn Pere Dausà i Arxer. Girona, 
1989. Llopis, A. Creer es crear (Una vida al servicio de Dios). Barcelona, 1952.

26 “La Cooperativa Agrícola de Banyoles”, dins Punt Diari (18-07-1982).
27 La Costa Brava 250 (23-02-1935).

desvetllà l’interès per l’acció social.24 Era un home molt dinàmic i amb iniciativa, 
com ho demostra el fet de ser redactor en cap de La Regeneración al seminari 
gironí. L’any 1911, ingressà a la casa missió de Banyoles. En aquella ciutat, el 
sacerdot es posà de seguida en contacte amb un dels primers sindicats agrícoles 
dins l’òrbita del catolicisme, una associació que s’havia format l’any 1907, en el 
marc de la nova Llei de Sindicats, de 16 de gener de 1906, amb el nom de Lliga 
de Defensa de l’Agricultura i el Comerç de Banyoles i Comarca, integrada per 
propietaris rurals i botiguers. El promotor va ser mossèn Miquel Raset i Ensesa. 
Però aquest sindicat, encara en el seus inicis, no acabava d’arrancar. Mossèn Pere 
Dausà, havent constatat la situació crítica en què es trobava el sindicat agrícola 
catòlic de la vila de l’estany, entrà a formar part de la junta directiva.

Del 1913 al 1920 el sindicat banyolí, sota la direcció de mossèn Dausà, va 
créixer i es va consolidar. I fi ns al 1924 l’esmentat prevere va esdevenir un gran 
propagador de la sindicació agrícola, que ja el 1919 havia assolit el nombre de 
tretze entitats al bisbat.25 

L’any 1919 es va retre un homenatge a mossèn Pere, organitzat per la jun-
ta del sindicat de Banyoles. Per aquest motiu es publicà un extraordinari del 
butlletí sindical en què col·laboraven fi rmes importants, com la del bisbe Mas 
i Oliver; la d’Antoni Monedero Martín, president de la Confederació Nacional 
Catòlica Agrària; la de l’advocat bisbalenc Jaume Rossich; la de Josep M. Boix, 
de la Caixa de Pensions; la de mossèn Pere Iglésias, rector del seminari diocesà; 
la de Josep Comerma, poeta i gran amic de l’homenatjat; la del sociòleg Josep 
M. Llovera i la de Sants Boada, apòstol dels obrers guixolencs.

Es crearen sindicats semblants a Cassà de la Selva, Santa Pau, Santa Coloma 
de Farners, Malgrat, etc. El 1910 hi havia uns 150 associats. A partir de 1914 el 
nombre i l’activitat de sindicats agrícoles catòlics augmentaren. I encara s’in-
crementaren més entre 1916 i 1920.

L’any 1982 encara s’escrivia sobre ell:

L’abnegació, el desinterès i la vocació de Mn. Pere, ànima d’aquesta institució 
model ja aleshores, va portar a la consciència dels pagesos de la contrada l’ànsia 
de la perfecció i la mentalitat cooperadora que els seus descendents encara 
continuen respirant.26

El 1935, el setmanari La Costa Brava comunicava als seus lectors la mort del 
sacerdot guixolenc de “l’estanc de Sant Joan”.27
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28 Carles de Bolòs i Vayreda (Olot 1885–Girona 1959), prevere i publicista.
29 Puigbert, J. “Sindicalisme agrari catòlic a Girona (1906-1920). L’exemple del sindicat de Banyoles”, 

dins Església i societat a la Girona contemporània. Girona: Quadern del Cercle, 9, 1993.
30 Bada, J. Història del cristianisme a Catalunya. Vic: Eumo Editorial / Pagès Editors, 2005, pàg. 207.
31 Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Vol. III. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Editorial 

Claret, 2001.

El curs 1915-1916, Josep M. Llovera es va incorporar al claustre del seminari 
de Girona com a professor d’ètica i sociologia. I el curs següent, s’hi creà l’as-
signatura Pràctiques d’Institucions Socials, que anà a càrrec del doctor Carles 
de Bolòs, llicenciat en Dret i Ciències Socials a la Universitat de Barcelona.28

L’activitat associativa d’inspiració catòlica coincidia amb el pontifi cat de 
Francesc de P. Mas i Oliver, que va ser bisbe de Girona del 1915 al 1920.

Amb aquesta breu síntesi de l’expansió del sindicalisme agrari catòlic al bisbat 
de Girona tan sols es pretén emmarcar mínimament la vida i l’obra de mossèn 
Sants Boada i Calsada, tot resituant-les en el seu conjunt gironí.29

En un altre àmbit més allunyat de la vila de la costa —però, segurament, més 
proper ideològicament a Sants Boada— hi havia tota l’experiència de qui era 
un conegut del mossèn guixolenc, el jesuïta Gabriel Palau i Soler (Barcelona 
1863 – Buenos Aires 1939), que representava un pas endavant en la línia en 
què s’anava desenvolupant el cristianisme a Europa. Amb la fundació de la 
seva Acció Social Popular (1907) no pretenia constituir ni una entitat religiosa 
ni una institució benèfi ca —de caritat— ni un partit polític, sinó un moviment 
general d’actuació de l’ordre social cristià.30 Volia promoure l’educació i l’acció 
social catòliques i assessorar-les tècnicament.

Orientà els seus seguidors a promoure sindicats obrers catòlics —des del 
1910, que s’agruparen dins la Federació Obrera Sindical (a partir de 1912)— i 
agrícoles —a partir de 1913. A Barcelona va organitzar la Setmana Social, que 
tant ressò tingué a Sant Feliu. 

En aquest context també es publicà el primer tractat de sociologia, obra del 
sacerdot gironí Josep M. Llovera i Tomàs (Castelló d’Empúries 1874 – Barcelona 
1949), Tratado de sociología cristiana (1909), reeditat de forma ampliada i com a 
vuitena edició el 1953.

Josep M. Llovera, amb altres col·laboradors, continuà d’alguna manera la 
tasca que havia iniciat el pare Palau, encara que ja havia perdut molta força reivin-
dicativa. Noves institucions naixeren o s’adheriren a Acción Social Popular, que, 
el 1928, va recuperar la denominació primitiva Institut d’Estudis Socials.31

Mossèn Sants Boada, doncs, es mourà en la tensió mental que s’exerciran en 
aquelles coordenades d’espai i temps, entre els dos pols: el barceloní i el gironí. 
Sants Boada va fer tots els seus estudis eclesiàstics al seminari de Barcelona, on 
havia pres contacte amb l’experiència dels jesuïtes. I, un cop incardinat a la 
diòcesi gironina, connectà fàcilment amb les joves generacions de sacerdots 
més progressistes del bisbat.
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1.4 Situació Local: societat i economia

Al començament del segle xx, el panorama econòmic i social, en l’àmbit 
local, havia canviat substancialment. Precisament quan Sant Feliu de Guíxols 
havia assolit el lloc capdavanter, demogràfi cament parlant, de la comarca del 
Baix Empordà —més de 12.000 habitants el 1905—, començà també a perdre 
la prosperitat de l’últim decenni del segle xix. El treball manual, en la indústria 
del suro, a poc a poc va començar a ser substituït per un treball més mecanitzat, i 
els vells tallers d’elaboració del suro es transformaren gradualment en fàbriques 
que incorporaven també els avenços tècnics. Aquest fenomen —encara que 
augmentà la capacitat productiva de les empreses— revolucionà completament 
el procés tradicional i les relacions de producció. Així desaparegué l’antic sis-
tema d’aprenentatge i d’especialització: els salaris baixaren, i planava damunt 
els obrers el fantasma de l’atur, mentre s’imposava la utilització massiva d’una 
mà d’obra més barata —la de la dona. 

Aleshores va augmentar la confl ictivitat laboral, i un doble moviment de 
solidaritat de signe contrari i d’enfrontament entre obrers i patrons sacsejaria 
el teixit social. Cada grup social, per la seva banda, buscava la força en la unió. 
Es crearen noves organitzacions obreres, també burgeses. L’any 1903 hi havia 
trenta-cinc entitats populars: vuit d’ajuda mútua, tres casinos, tres cooperati-
ves, onze sindicats obrers, dues confraries de pescadors… L’any 1905 es creà 
la Cambra de Comerç i Indústria. En canvi, persistia la diferència d’interessos 
entre els propietaris de les suredes, tradicionalment conservadors i reaccionaris, 
i els fabricants, que han estat considerats liberals i progressistes.

Però de tots aquests factors, n’hi ha dos que van incidir de forma més direc-
ta i punyent en totes les actuacions socials que es produiran durant el primer 
decenni del segle xx: 1) la llarga i confl ictiva vaga de 1900, i 2) la fundació del 
Centre Català.

La vaga que va tenir lloc entre el mes de desembre de 1899 i el mes de març 
de 1900 va posar en relleu que la crisi de treball havia tocat fons. La feina es-
cassejava i era mal pagada. L’atur, la mà d’obra més barata —la de la dona—, la 
contractació de forasters —d’esquirols— en la construcció, l’estancament dels 
jornals amb relació a l’augment dels preus de les subsistències, etc., van fer que 
les relacions socials esdevinguessin més tenses. El moviment obrer guixolenc es 
radicalitzà, en experimentar que la repressió desmesurada que tranquil·litzava 
la burgesia no resolia l’antagonisme d’interessos. Els sindicalistes reforçaren les 
societats de resistència obreres i es convencien que només la violència podia 
destruir el sistema liberal de l’estat que donava suport a la burgesia.32

32 Jiménez, À. “Associacions obreres. La llarga i confl ictiva vaga del 1900”, dins Es Corcó 14 i 15 
(1982).
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La reacció dels industrials i comerciants davant d’aquests confl ictes —que 
comportaren la mort violenta d’un treballador sindicat— va consistir a exigir 
severitat davant les protestes del proletariat i defensar el dret de la propietat, 
però amb matisacions notables. Una part de la burgesia guixolenca —com, en 
general, féu la catalana— defensà l’ideari polític de la solució interclassista entre 
capital i treball, amb la voluntat de crear els instruments necessaris per a ajudar 
a pal·liar l’antagonisme social. Es tractava de combinar el liberalisme econòmic 
amb el catolicisme social i de buscar remeis per millorar les condicions socials 
dels estaments més desvalguts.33

La coincidència d’aquest sector minoritari de la població, que formarà el 
Centre Català guixolenc,34 amb els objectius de mossèn Sants Boada, en facilità 
la col·laboració i l’estreta connivència i identifi cació. Però el to polític —con-
servador, clerical i catalanista— que el Centre Català donarà a l’obra social de 
Sants Boada afegirà més motius de recel als que ja tenien els sectors federals i 
sindicalistes enfront de les institucions fundades pel prevere guixolenc.

En aquest context local i general de confl icte social —aquí, molt resumit—, 
cal situar la vida i l’obra de mossèn Sants Boada i Calsada, que, d’acord amb 
aquella situació de penúria, proposaria als obrers guixolencs la pràctica de la 
previsió i de l’estalvi, amb la confi ança que era un bon mitjà per superar les 
difi cultats econòmiques dels treballadors, més enllà de les diferències ideolò-
giques.

33 Nadal, J.; Sudrià. C. Història de la Caixa de Pensions. Barcelona, 1981.
34 Jiménez, À. “Els inicis del catalanisme guixolenc. El Centre Català (1901 - 1904), dins El catalanisme 

conservador. Girona: Quaderns del Cercle, 12, 1996.
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2.1 Estudis, formació i pensament de Sants Boada

Sants Boada va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 26 de gener de 1875. Els 
seus pares, Jaume Boada i Iglésias i Ramona Calsada i Costa, formaren una llar 
senzilla i nombrosa. El pare, que provenia de l’horta i  molí d’en Blanch, era 
comerciant taper, i la mare —força més jove que el seu marit— es dedicava a 
les feines auxiliars que aleshores feien les dones dels treballadors. El padró de 
187835 ens en fa la següent relació: Jaume Boada Iglésias, 42 anys, casat i taper;36 
Ramona Calsada Costa, 27 anys, esposa;37 Victòria Boada i Calsada, 7 anys; 
Jaume Boada i Calsada, 5 anys; Sants Boada i Calsada, 3 anys, i Francesc Boada 
i Calsada, 7 mesos.38

Com que s’han trobat dades enregistrades al padró de 1880, és de suposar 
que la família es traslladà a Barcelona, d’on tenim constància que hi estudiaren 
almenys els fi lls Jaume i Sants.

Jaume Boada i Calsada, nascut l’any 1872,39 esdevingué un famós estenògraf 
que publicà diverses obres de taquigrafi a.40

2. SANTS BOADA 
I LES SEVES PRIMERES ACTIVITATS SOCIALS

35 AMSFG, UI: 5706.
36 Va morir a Sant Feliu el 27 de novembre de 1912, a l’edat de 76 anys. El Programa 468 (30-11-1912). 

Llibre de difunts XIV (1909-1919), f. 206. UI: 5952.
37 La mare, viuda, convisqué amb el seu fi ll mossèn Sants al carrer de Sant Llorenç, 14, de Sant Feliu 

fi ns a la seva mort, esdevinguda l’11 de febrer de 1925, a l’edat de 73 anys. AMSFG. Padró de 1924. 
Llibre de defuncions XV. L’Avi Muné 354 (14-02-1925).

38 Nasqué a Sant Feliu el 26 de maig de 1877. Morí a Barcelona l’any 1947.
39 El 26 de juliol. Arxiu Parroquial.
40 Vegeu la Gran Enciclopèdia Catalana.
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Sants, en canvi, després d’estudiar el batxillerat41 va ingressar al Seminari 
Conciliar de Barcelona, on estudià la carrera sacerdotal, de 1896 a 1905.

La mare abrigava el desig que el seu fi ll seria metge i fi ns s’atrevirà a manifestar-
li. La resposta del fi ll fou que serà metge, però de les ànimes. Categòricament li 
digué “vull ésser capellà”.42

Havent revisat les avaluacions dels estudis eclesiàstics, no es pot dir que des-
taqués intel·lectualment, excepte en unes quantes assignatures, que ja ens fan 
pressentir una certa inquietud per la qüestió social. Tenim notícia que havia 
intentat ingressar al noviciat que els jesuïtes tenien a Veruela. Però no reeixí en 
el seu intent.43 Això, però, ens permet endevinar aquella vocació de servei als 
obrers, potser per la fama que els jesuïtes tenien en aquests temes socials.

Un cop ordenat sacerdot, va celebrar la seva primera missa a Sant Feliu de 
Guíxols el dia 30 de juny de 1905.44

Atès que constava com a incardinat en la diòcesi de Barcelona des del juny 
de 1903, quan mossèn Sants va acabar els estudis al seminari de Barcelona va 
demanar incardinar-se en la diòcesi gironina, l’1 de juny de 1906. El dia 11 del 
mateix mes va fer el jurament de romandre a la diòcesi, i hi va ser acceptat el 
dia 16.45 

A partir de llavors restà adscrit, com a benefi ciat, a la parròquia de Sant Feliu 
i es dedicà plenament a promoure activitats socials seguint les directrius més 
avançades del catolicisme social.

Els discursos i conferències que feia Sants Boada revelen parcialment el 
pensament que inspiraven l’actitud i la realització de tantes activitats que por-
tava a terme.46

L’objectiu primordial que el prevere guixolenc s’havia proposat a l’hora 
de crear l’Ateneu Social i totes les seves seccions, que, amb el temps, s’anirien 
desenvolupant al seu entorn, no era altre que la solució de la “qüestió social”. 
Una problemàtica que el prevere cooperativista defi nia com l’organització que 
s’havia de donar a la societat per satisfer les exigències racionals de totes les 
classes socials, en la mesura que ho permetessin les imperfeccions naturals de 
les coses humanes.

41 A l’AMSFG es conserva una llibreta amb problemes de geometria i trigonometria resolts per Sants 
Boada, sota la direcció d’Enrique Giménez de Castro —coautor d’un llibre (1877) de trigonometria—, 
del curs 1891-1892.

42 Cervera, J. M. Florilegi sacerdotal guixolenc. Presència de l’Església a Sant Feliu de Guíxols dels seus fi lls. 
Sant Feliu de Guíxols, 1996.

43 Ibid., pàgs. 50-51.
44 Llevor 206 (1-07-1905).
45 Arxiu Diocesà: Incardinacions (1889-1951).
46 Arxiu de la cooperativa. Full solt: “Resum de la conferència donada al ateneo social per son 

Director el 10 de juliol de 1910”. Imp. Manuel Comas.




