
CORSETERIA/COTILLERIA 
Qui som?

Som un grup de joves de diferents indrets de Catalunya que vam
participar en un camp de treball a Guissona de la Generalitat
gestionat per la cooperativa de lleure Quàlia el juliol de 2022

Què hem fet?
Hem buscat informació sobre comerços antics de Guissona (en
el nostre cas la Corseteria) per després fer un grafiti a les
persianes i així visibilitzar el comerç històric

Quines fonts hem consultat?

Hem consultat a l'alcaldia, hem aprofitat l'investigació "A
Guissona el comerç hi pinta molt" a l'oficina de turisme i hem
parlat amb la gent gran del poble, especialment amb l'avi Sangés
que té 96 anys i viu a sobre de la merceria Cal Conna  



Context històric
Tot i els radicals canvis que va viure Catalunya durant els finals
del segle XIX i el segle XX, a Guissona no van repercutir gaire, ja
que es trobava lluny del bullici de la ciutat, amb una economia
lligada principalment al camp. Tot i això, sí que es va superar ja
definitivament l'antiga muralla i es van reformar o reconstruir
edificis del casc antic, a partir dels criteris estètics del principi
del segle XX.

Avui en dia, Guissona s'ha adaptat perfectament als nous temps i
compta amb una gran activitat econòmica, principalment gràcies
al Grup Alimentari Guissona. Però és important recordar els
comerços que van ser importants pels nostres avis i àvies i que
abans donaven vida al poble.



La Corseteria

En una cotilleria venien 
 principalment cotilles o cossets,
que eren una peça de roba
interior femenina dissenyada per
modelar el tronc de les dones
seguint cànons molt estrictes de
bellesa d'aquella època.

Solien vendre altres peces de
roba interior femenina, com ara  

sostenidors o llenceria.
 A més a més, cosien i feien

petits retocs de roba interior. 

En  general, només solien portar
cotilles la noblesa o les families

adinerades, però en ocasions
especials (festes i balls

populars) en portaven  totes les
dones del poble.



La Botiga

Propietària: Rosa Farrán Codina i la seva filla Beatriu
Dates: Va obrir a principis de segle XX i va

tancar la dècada del 1980
Altres negocis: A part de la cotilleria, la Rosa també era 

la propietària de l'operador telèfonic, on
hi havia l'únic telèfon del poble. 

Curiositats: La botiga semblava tancada, ja que
normalment es trobaven al pis de dalt
amb el telèfon. La botiga era petita i a
l'aparador només hi havia un maniquí,

que sempre era el mateix.

Recreació de l'aparador a partir de la
memòria popular

Carrer Fluvià-Mitjans segle XX



Imatges del procés

Neteja de la persiana

Búsqueda d'informació

Disseny grafiti i QR



Imatges del procés

Primera capa de pintura
a la persiana

Inici del grafiti

Preparació obra teatral
per presentar el projecte

al poble


