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l llibre Girona, un llibre de records, Josep Pla descriu així l’experiència de la
seva primera visió de la nostra ciutat: “Anàvem passant el carrer de Pedret
quan de sobte Girona se’ns presentà, sobre l’arc de la tartana, amb tota la
seva impressionant monumentalitat. Fou com una fuetada i em semblà que àdhuc
l’euga alçà una mica les orelles davant de les ratlles verticals. Jo vaig quedar immòbil
com una perdiu parada per un gos. Vaig quedar com clavat. Davant teníem, com si
ens vingués a sobre, molt pròxima, amb una força implacable, la nau imponent de la
Catedral.”1 Aquesta forta impressió davant la monumental Girona va acompanyar
Pla durant tota la seva estada a la ciutat, com a estudiant de batxillerat al col·legi
dels maristes, del 1909 al 1913. Josep Pla, provinent de l’entorn rural de Palafrugell,
va descobrir la ciutat a nivell físic i a nivell humà, un laberint de pedra que va
marcar-lo per sempre més. Els records i vivències d’aquesta època són la base de
Girona, un llibre de records, un dels grans llibres que s’han escrit sobre la ciutat.
Amb motiu del seixantè aniversari d’aquesta publicació (1952-2012), recentment
reeditada per Edicions 62 amb un pròleg brillant de Narcís Comadira, l’Ajuntament
de Girona ha desplegat un seguit d’activitats d’aprofundiment en el coneixement
de l’obra i en la relació de l’escriptor amb la ciutat. És, doncs, una bona ocasió
per rellegir el llibre i observar Girona amb mirada planiana. Aquest és l’objectiu
d’aquesta ruta literària, editada per l’Ajuntament de Girona i la Fundació Josep
Pla. La guia s’ha elaborat utilitzant la selecció de textos de Miquel Pairolí per a
l’exposició Josep Pla i Girona (Fontana d’Or, 1997), una manera també de retre
homenatge a aquest escriptor i als seus estudis sobre Pla.
Així doncs, convidem gironins i visitants a recórrer el centre històric de la nostra
ciutat a partir de les descripcions que fa Josep Pla dels espais i de la vida que hi
palpitava al principi del segle passat. Bona ruta.
Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona

Disseny: Curbet Edicions
Dipòsit legal: GI.1062-2012

1. Josep Pla. Girona, un llibre de records dins Primera volada. Barcelona: Ed. Destino, OC III, 34-35, 1966.
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1. Aquesta guia proposa un itinerari llarg, basat en una àmplia selecció de textos,
que l’usuari pot adaptar a les seves necessitats.
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Torre de la muralla.
Jardins de la infància

Pont de Pedra

“Els teulats de Girona tenen una riquesa de
colors única. Sobre un to general d’ocre esvaït, d’albercocs madurs, de grisos platejats,
de menudes molses i vegetacions criptogàmiques roges, verdoses, daurades, s’hi encavalca la fantasia humana dels terrats oberts
o arquejats, la gràcia estrambòtica, grotesca, de les xemeneies, els campanars de les
esglésies i dels convents, el blanc de bugada
de la roba posada a assecar, els petits tous
d’arbres dels jardins reclosos, les acusades,
sinuoses incisions de carrers i places, les estranyes baluernes dels colomistes, els galliners de terrat, els extravagants capricis arquitectònics que rematen les cases. Mirant
els teulats amb atenció, era rar no descobrir-hi, en un o altre, algun home o dona que
hi feinejava o hi badava, simplement, amb
una gran tranquil·litat. Hi ha persones –sembla– que s’evadeixen de si mateixes sortint
per la porta del carrer i altres pujant al terrat
a badar. Les descobríem, de vegades, molt
lluny, a l’altre extrem de la ciutat, i semblaven petites taques negres que es bellugaven, com insectes de paret a punt de volar.”
Mercat de bestiar a l’areny del riu Onyar. 1902-1920. Autor: Valentí Fargnoli.
Fons EMB. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.

OC III, 59-60

“Abans, ja fa anys, el mercat de bestiar es
feia a l’areny de l’Onyar, riu amunt, a partir
del Pont de Pedra. Era un gran núvol de pols
i a dins hi havia el mercat. Del pont estant es
podia veure una taca de sol sobre el bronze
de la cara d’un gitano. Al voltant d’aquest
punt lluminós hi havia el colI gràcil i lIarg
d’un poltre i el renilIar d’un cavalI dret sobre
les potes de darrera, una mica d’escuma a
la boca. Sobre la blancor groga d’un ramat
es destacava la brusa negra, color de sotana, d’un marxant i sobre la foscor xocolata
d’una vaca la faixa roja d’un pagès. Un matxo tirava una guitza i sempre hi havia un ase
o dos que bramaven. En aquell areny platejat, els arbres del carrer del Carme al fons,
s’hi reunia la flor de la gitaneria, de la ramaderia, de l’intercanvi, del cambalatge i de la
veterinària provincial. El núvol de pols era
brillant i el sol l’irisava; de vegades al fons
es veia la lluïssor dels tricornis xarolats de la
parella de la guàrdia civil.”
OC III, 43-44
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Plaça del Vi

Plaça del Vi

Carrer dels Ciutadans

(els porxos)

(els cafès)

“La plaça del Vi és una plaça rectangular, de
proporcions divines, amb porxos a dreta i
esquerra i el carrer de Ciutadans al fons. Davant d’aquests porxos comprenguérem que
ens trobàvem cara a cara de l’obra magna
dels nostres avantpassats, que la nostra tradició arrencava de les corbes d’aquells carreus, que Girona era la capital de la nostra
humanitat i de la nostra naturalitat màximes. En veure’ls quedàrem absorts i d’una
manera instintiva anàrem a tocar les pedres
de les voltes i posàrem l’esquena sobre les
pesants columnes, lleugerament corbades,
que les aguanten. No cal dir que la forma de
l’esquena coincidí amb la curvatura de la columna i aquesta relació exacta ens féu sentir que més tard, a l’hora de la mort, el nostre cos s’ajustaria a aquesta terra clement i
hospitalària.”

“El cafè Vila o cafè militar és vuitcentista
i magnífic i el cafè Norat, a la plaça de les
Cols, amb una decoració menys vulgar, semblaria un cafè de la plaça de Sant Marc, a
Venècia. En aquests cafès, s’hi tanquen els
tractes, s’hi troben els parents més absurds,
les coneixences més vagues, s’hi senten converses estentòries, secrets de família, escàndols entortolligats i s’hi veuen escenes de
fredor i de menyspreu que us posen els pèls
de punta i us deixen glaçats. A dins d’aquest
marc la comèdia humana va amenitzada pel
soroll terrible que fan els jugadors de dòmino picant amb les fitxes sobre la taula i pel
sorollet dels cèntims dels jugadors de cartes
–mentre sobre els miralls van passant una
darrera l’altra, roges i esventades, xiroies i
matusseres, les cares dels pagesos.
En aquests cafès, nosaltres, gent del
país, hi hem sentit el primer gust amarg de
les olives, hi hem pres el primer gran cafè, hi
hem fumat el primer cigar de l’Havana.”

OC III, 40-41

OC III,46- 47

“Carrer de Ciutadans, delícia de la vida provinciana, salons de llum difusa, enteixinats
de lluïssors vagues, mobles lluents, madurs,
una mica xafats, una gota de claror en els
cristalls dels llums, una estria clara en el mirall picat; absurds retrats a l’oli de família,
escriptures que s’esgrogueeixen, catifes una
mica pelades, parets i sostres lleugerament
escrostonats, tietes conservades en càmfora, rosaris i llibres d’anar a missa i estampetes evanescents, braserets irrisoris, cuines
ennoblides per un guisat de llebre o el canapè de la becada, tristesa apagada dels diumenges a la tarda, exaltacions i depressions
de la tradició viva, amb els seus tics, manies,
misèries, follies i les petites convencions que
fan tolerable la vida humana...”
OC III, 168
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Carrer de l’Escola Pia

Carrer dels Alemanys

“El carrer de l’Escola Pia és impressionant.
Deu tenir set pams d’ample i s’esmuny entre
parets nues i altes i cases llòbregues d’aspecte misteriós i torturat. En aquest carrer,
submergit en un pou de silenci, no ens hi
creuàvem mai amb ningú llevat d’algun rar
i trist capellà. A la primavera les orenetes hi
feien de vegades un capbussó i remuntaven el vol de seguida fent uns xiscles aguts
i esperitats.”

“El carrer dels Alemanys és el que s’ha conservat més pur de Girona, el que conté, a
sobre, menys restauracions, mutilacions,
afegits i pegats. L’ha salvat la llunyania, el
seu arrecerament multisecular. El carrer és
estret, sinuós, empedrat i fa pujada. Hi flota
un silenci prodigiós, una solitud encantada,
i les pedres hi tenen un color torrat –sienes
i or– en la calma de cristall de l’aire ombrejat. La gran qualitat d’aquest carrer s’explica, en part, al meu entendre, pel nombre petit, per no dir escàs, d’obertures que hi tenen
les cases. A Girona hi ha un amuntegament
tan gran de portes, finestres, balcons, forats
i lluernes, que arriba a marejar. N’hi ha tantes, d’obertures, de tantes classes i dimensions, hi són tan espesses en els panys de
parets, generalment irrisoris, de les cases,
que hom arriba a sentir, de vegades, aquella
mica d’angúnia de les coses que han perdut
intimitat.”

OC III, 56

OC III, 106

Carrer de l’Escola Pia. Autor: J. Vilà.
Fons EMB. INSPAI, Centre de la Imatge.
Diputació de Girona.

8

La Catedral
“La primera impressió que va produir-me
fou de domini, de força, d’imperi franc i deliberat. En el curs d’innombrables i successives visites, aquesta impressió no ha fet
més que acusar-se’m. Iniciada en els anys
inconscients però sensibles de l’adolescència, he sentit el pes de les seves pedres en
totes les fibres de la meva vida, fins i tot de
la vida inconscient. En aquells anys de col·
legi hi havia dies que la projecció envaïdora de la pedra sobre el meu esperit era tan
abassegadora, que em sentia com tancat
dins d’un laberint de pedra. Sentia l’opressió d’una geometria, certament arbitrària i
capriciosa, però d’una força tremenda. El
color, la qualitat de l’estructura geomètrica, tenia el mateix color, la mateixa qualitat, de la pedra de la catedral. Aquell color
clar, blanc-blavós, àrid lleugerament tocat
de venes blaves, rosades, de la pedra de la
Seu. Dins d’aquest laberint el meu esperit
hi projectava la més gran part de la Girona
monumental: els angles verticals i duríssims
dels carrers, els campanars en la perspectiva dels carrerons, els empedrats dels carrers afluents a la catedral, fets de palets de
riera posats admirablement drets un al costat de l’altre, amb una mica d’herba en els
intersticis, admirablement lligats per l’es-

tructura dels esglaons i de les voravies. La
simple contemplació d’aquests empedrats
em donava una sensació de força i de duresa, d’un ordre certament administratiu,
però per això mateix en absolut contrast
amb el desgavell de l’època que em tocava de viure.”

llunyanies. Tot queda petit i destenyit. Es
produeix una ruptura de proporcions entre
les mides normals del pastor i el ramat. El
pastor agafa unes proporcions gegantines
davant de la irrisorietat del ramat que porta. Aquesta ruptura de proporcions constitueix el centre mateix de l’efecte que em
feia la catedral.”

OC III, 180-181
OC III, 182

•••
“La impressió de domini que em féu la catedral el primer dia que la vaig veure, impressió que després no ha fet més que
acusar-se’m en l’esperit, és d’un entrellat molt complex. Hi intervenen les seves
proporcions, enormes, la seva alçada alterosa, desafiadora, procaçment vertical
i massissa, però hi intervé potser també,
multiplicant aquests fets, una situació geogràfica que implica, deliberadament, una
voluntat de domini i de potència. Està situada en el punt més alt de la ciutat i està
posada d’una tal manera que tot el que viu
al seu voltant queda arraulit, irrisori, mínim.
Davant de la virilitat dels seus murs i contraforts, tot queda com aclaparat: els teulats de la ciutat, el paisatge, tan dolç, de
la Girona fluvial, les frondes arbòries, les

•••
“Davant d’aquestes pedres orgulloses, dures, fosques, imperatives, vaig comprendre
que per sobre dels meus personals, insignificants interessos, hi ha una permanent, continuada, indestructible, apel·lació a lligams
genèrics però concrets, més importants. La
catedral em sembla el primer element de
força de la meva col·lectivitat. La visió de
conjunt de la basílica, que es confon amb el
seu sentit profund, m’ha esborrat tota altra
consideració marginal. No se m’ha ocorregut mai de lligar-la amb una qualsevol titil·
lació estètica; no m’he preguntat mai si la
catedral és bella o és menys bella, si és més
o menys elegant, més o menys tècnicament
impressionant. Tot el que m’ha semblat que
em desviava de la seva consideració fona-

mental, ho he negligit instintivament. La catedral, per a mi, és un esperit, una voluntat
de presència, una enorme realitat espiritual,
sí, però alhora una voluntat terrenal.”
OC III, 191
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Les campanes
de la Catedral
“Sobre aquest primer pla de silenci queien
llavors, plenes d’imponent majestat, greus i
espaiades, les nou campanades de la catedral. Però de sobte, mentre les campanades
difonien en l’aire com un color de bronze flotant, ens arribaven de la caserna les notes
de la retreta, deliri de cornetins, trompetes
i timbals. Totes les innombrables campanes
de Girona s’afegien llavors al guirigall militar
i durant tres o quatre minuts en l’aire flotava
una tempesta de sonoritat. Després, tornava
el silenci pregon i llarg.”
OC III, 67

•••
“A les sis la ciutat era com morta. Només
les campanes donaven senyals de vida. Les
de la catedral escampaven la seva sonoritat
prodigiosa i vasta, que era seguida del guirigall d’innombrables esglésies i convents
–campanes velles o joves, esquerdades o
greus, tristes o xiroies, grosses o menudes,
al gust de monges, capellans i frares. En acabar-se el brogit es feia un silenci més profund encara, que era travessat, de tard en
tard, pel xiulet d’una màquina de tren llunya-

na o per alguna campaneta escadussera i tímida que tocava a missa matinal. Després,
a mesura que s’anava fent clar, pujava de la
ciutat baixa un soroll que primer anava com
perdut –com un borinot invisible que tantost
venia, tantost s’allunyava– i després anava
prenent cos, fins a convertir-se en una bonior sorda i flotant. La ciutat es deixondia i
iniciava la vida quotidiana.”
OC III, 75
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Església de Sant Feliu
“Sant Feliu em feia l’efecte d’un temple entranyablement humà, lligat amb els moments més càlids de la història, però conservant sempre un racó cordial per a la gent
del barri, una receptivitat consoladora de les
minúscules tragèdies quotidianes. Semblava
que el temple era mantingut en una foscor
deliberada per esmussar-li la seva intrínseca
duresa, la seva severitat implacable, la cosa
críptica i misteriosa que té en la seva base.
Veia Sant Feliu com un complement de
la catedral.
Tot allò que, per sentit profund, per incontaminada voluntat de domini, no havia
pogut ésser absorbit per la catedral havia
estat recollit a Sant Feliu amb un sentit de
comprensió de la versalitat humana.”
OC III, 201-202

Pujada del Rei Martí
(i convent de les Clarisses
Caputxines)
“Però de la Baixada del Rei Don Martí el
que m’impressionava més era el convent de
monges de clausura. L’església és fosca i tètrica. Lligat amb ella hi ha un mur de flanc
que voreja el carrer, al capdavall del qual hi
ha la porta del convent. Aquest mur, completament cegat, té una violència, una manca d’efusió aclaparadora. Davant de la porta
del convent hi ha un pati solitari i humit, separat del carrer per una paret amb un portal. Sobre el portal hi ha una creu de pal curt
i braços llarguíssims, pintada de negre, i a
cada banda, guardant una simetria obsessionant, dos xiprers de fusta estilitzats, tornejats en espiral, prims, pintats d’un color
verdós. Sobre els braços de la creu hi havia
escrit, en lletres blanques, fúnebres: Usque
ad mortem. La creu i els xiprers devien fer
dos pams d’alt i el mateix aire de miniatura
que tenien semblava augmentar el seu tètric dramatisme. Res, potser, en la vida, no
m’ha donat una impressió física més gran
d’ofegament i d’opressió que aquest convent. Res no m’ha fet comprendre el grau
d’enfebrada cruesa a què poden arribar les
manifestacions externes del sentiment religiós. Passant pel carrer sentíem de vegades
les monges que cantaven al cor de l’església:

12
era una cosa vaga, llunyana i ensucrada com
una melodia de Bellini.”
OC III, 114

•••
“La Baixada del Rei Don Martí era ara una
pujada encaixonada en un creixent de pedra. El convent de monges de clausura tenia una presència dura, hermètica, crispada.
Dels forats de les clavegueres, en venia un
soroll d’aigua interminable, caient abundosa, com si es perdés en un abisme insondable. L’absis de Sant Feliu gegantejava. Al
portal de Sobreportes, hi havia una llumeta escassa que donava a les torres un aire
espectral.”
OC III, 119

•••

“Deixàvem el carrer de la Força a l’esquerra
i pel portal de Sobreportes enfilàvem la Baixada del Rei Don Martí. El portal de Sobreportes, que correspon a una de les entrades
del perímetre romà, és un dels llocs més impressionants de la Girona vella i travessa una
muralla antiquíssima, car els seus carreus
bàsics són ciclopis. L’obertura té, a banda
i banda, dues torres rodones, dos cilindres
de pedra espessa i concentrada, d’una greu,
obscura serietat feudal, unides per un arc de
canó sota del qual s’esmuny el passatge fent
un pla inclinat brusc. Per la llum de l’arc, es
veu, a l’esquerra, l’absis de la col·legiata de
Sant Feliu i a la dreta l’església de Sant Lluc
i el mur del convent de monges caputxines
de clausura.
Al fons de la Baixada del Rei Don Martí hi ha un pilot de cases miserables, rònegues, amb aquell formigueig humà del barri
de Sant Pere. El conjunt, tocat sempre d’ombra, d’una densitat aclaparadora, té la força
obscura, una mica melangiosa, de les grans
construccions dels segles religiosos.”

Monestir de Sant Pere
de Galligants
“Contrastant amb altres monestirs benedictins del país, fets per monjos que portaven
espasa i gent armada vestida de negre, Sant
Pere de Galligants, encaixonat en un còrrec i
redossat en un clot, desproveït d’aparatositat, encongit, sembla obeir més aviat a l’avial
psicologia pagesa. La porta, amb els capitells bàrbars, és severa; el campanar vuitavat té un caient clerico-popular palpitant de
vida rústica; l’interior obscur, de tres naus,
amb columnes quadrades, té una espiritualitat sense afectació, primitiva; l’esquena de
l’absis, geperuda, té la sonsònia del que vol
passar per ull perquè el deixin viure. Són les
formes de l’anti-fatxenderia. Els claustres
baixos, pesants, amb el jardinet i el llorer,
són tan perfectes com un tractat teòric d’art
romànic, i una delícia de silenci i de pau.”
OC III, 117

OC III, 113

•••

“Ah, quin record m’ha deixat Sant Pere de
Galligants! El meu amor creixent al romànic,
a la intimitat, a la tendresa, al recolliment
del romànic, que m’ha portat a valorar les
coses petites, humils, aparentment insignificants, de la vida i a comprendre la posició de l’home sobre la terra, noble perquè
és tan feble i esquifida, és a Sant Pere de
GaIligants on el vaig sentir per primera vegada. En tot cas, Girona ha tingut dos moments estel·lars; aquestes pedres daurades de Sant Pere, que semblen del color de
les bresques de mel, i el moment grandiós,
enorme, de la catedral.”
OC III, 206
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La vall de Sant Daniel

Pedret

“S’ha d’arribar al pla de camps de la vall de
Sant Daniel per a trobar una mica d’ombra
benigna. Aquesta és una vall fina, d’un dolç
caient goticitzant, abrigada, elegant. Quan
hi arribàvem sentíem una alenada d’arrels i
de teixits vegetals, de terra molla i llaurada,
suspesa en un silenci estàtic i afinat. Passàvem a fregar els murs, amb finestres enreixades, d’un convent emblanquinat, seguíem corriols herbosos i profunds, ombrejats,
marges estufats per la ufanor botànica, sentíem repicar, en l’aire clar, les menudes fulles
dels carolins i dels arbres blancs. La Vall de
Sant Daniel ens semblava, amb la diversitat
dels colors dels conreus, una d’aquelles rodes de la fortuna pintades de colors elementals que es veuen per les fires i els mercats.”

“Pedret és un carrer de cases afilerades davant de la carretera. De l’altra banda hi ha el
Ter, ample, endegat en una presa, d’un tèrbol blanc.
Fou en aquest estret i miserable suburbi,
esmaltat de llaunes de petroli i ratllat de filferros, que vaig sentir el primer gran xoc de
la meva vida. Anàvem passant el carrer de
Pedret quan de sobte Girona se’ns presentà, sobre l’arc de la tartana, amb tota la seva
impressionant monumentalitat. Fou com
una fuetada i em semblà que àdhuc l’euga
alçà una mica les orelles davant de les ratlles verticals. Jo vaig quedar immòbil com
una perdiu parada per un gos. Vaig quedar
com clavat.
Davant teníem, com si ens vingués a sobre, molt pròxima, amb una força implacable, la nau imponent de la Catedral. Més a
la dreta es veia, finíssima i altiva, l’agulla de
Sant Feliu. Més a la dreta encara, les grans
masses vegetals de la Devesa tenien, tocades del vinagre tardoral, una elegància fabulosa que la bromositat de l’atmosfera matisava de blau. A l’esquerra de la Catedral la
terra s’alça i a sobre corren les muralles i els
baluards coberts d’heures. Més enllà la muntanya de Montjuïc, paisatge militar intens i
dramàtic, sec i àrid, era una irisació de minerals clapejada de mates d’estepa –petites flors violàcies–, d’ortigues i argelagues.

OC III, 118-119

A primer terme, sobre unes cases rònegues,
emergia, torrat, humil i mil·lenari, el campanar de Sant Pere de Galligants.”
OC III, 34-35

Vista parcial del carrer de Pedret. Autor: Valentí Fargnoli. 1902-1940.
Fons EMB. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.
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La Devesa

Cases de l’Onyar

(des del pont de Pedret)

(des del passeig de Canaletes)

“El gran temps dels jardins era la tardor,
quan tot novembrejava, quan «Sota del pont
camina l’aigua trista, és l’aigua de la pluja de
Tots Sants». Llavors la terra de les avingudes
era un fresseig de fulles mortes, i els arbres,
en el moment d’iniciar la nuesa hivernal,
eren com una immensa brasa freda, tocada
d’una resplendor de vinagre, flotant en un
tel de boirina mandrosa de color d’absenta
pàl·lida. Descongestionats d’espessor botànica, els jardins semblaven esbatanar-se: al
fons de les avingudes, més enllà dels límits
arboris, es descobria la finor primitiva d’uns
guarets i d’uns sembrats, nacres de tardor,
gèlids, perlejats. Per les clarianes dels plàtans es veia la metamorfosi dels núvols i
l’encantament del cel baix –o del cel tendre,
moll, lleugerament blau. Al camp de Mars el
fred era picant. El Ter s’emportava els riells
de color que sobre l’aigua feien les vaques
dels marges. Era el temps de les bones olors,
de les humitats fines, de les atmosferes desfetes, denses, grasses. De vegades queia sobre els jardins una pluja menuda i solitària
que augmentava el nostre enyorament provocant-nos el record de la tebior familiar.”

“Les cases que donen al riu són generalment
estretes, espigades, molt altes, i semblen lligades, una amb l’altra, pels colzes. Sobre
les façanes insuficients, posades de perfil,
aquestes cases solen tenir tot el que solen
presentar les façanes ordinàries. Això produeix l’aparició, en elles, d’una copiosíssima
quantitat d’obertures de tota mena: finestres, finestrons, balcons, portes, forats i lluernes. Com que l’espai no permet altra cosa,
les obertures són petites, però n’hi ha tantes
i tan acostades que el conjunt és un terbolí
de moviment i de vida. Davant de les obertures, sol penjar-hi una cortina rebregada o
una persiana verda. La quantitat de persianes que hi ha en aquestes cases de Girona
no té fi. A més a més d’aquestes obertures,
s’incrusten sobre les façanes tota mena de
diversíssims objectes: tubs de claveguera, gàbies d’aviram, roba penjada, testos
de flors, herbes talperes, comunes, caixes i
caixons, xemeneies, terrats –a part de tots
aquells variats objectes domèstics– cadires,
balancins, orinals... que sobreeixint dels pisets microscòpics apareixen, amb un aire de
realisme tràgic, a veure passar el riu.
Tot aquest munt immens de matèria té
un aire de desferra suada i de ruïna viva. Tot
sembla aguantar-s’hi en equilibri inestable,

OC III, 105
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però tot s’hi aguanta dret i la vida hi posa
aquella mica de moviment que necessita: es
veu un gos que lladra entre els barrots d’un
balcó, un gat que dorm a la repisa d’un terrat, unes criatures pàl·lides que juguen dins
del marc d’una finestra, un home que surt
solemnement d’una porteta cordant-se la
bragueta, una mica de fum que puja d’una
lluerna... Mentrestant, es produeix la caiguda indefectible de les cases al riu, del regalim d’aigua equívoca, i sovint se sent un xap
sorollós, que és el xoc que fa, en arribar a
baix, algun objecte miserable, de descripció
impossible. El color de fons de tot plegat és
un ocre-siena-verdós i sobre aquests colors
hi ha les persianes verdes.”
OC III, 96

Pont de Sant Agustí
“En el pont de Sant Agustí, hi feia les més
llargues estades que podia. Malgrat l’olor
del riu, les rates de l’areny i l’angúnia que
em feien els pescadors de canya que s’hi veien, m’atreia la pintoresca virtuositat del panorama. La quadratura serena, gairebé sobrehumana, de la catedral, la caputxa aguda
del campanar de Sant Feliu, d’una elegància
nerviosa i estirada que fascinava. La humilitat gòtica de les cases del riu em divertia.
Però arribava un moment en què calia incorporar-se a la fila, i ho feia amb una recança viva.
La plaça de Sant Agustí és porticada a
dos vents i té al mig un monument massa
petit per les seves dimensions, un monument aclaparat per l’amplada del seu marc:
el dels herois de la guerra de la Independència. És una plaça de l’època d’Isabel II, sense caràcter, però de més qualitat, així i tot,
que les urbanitzacions més modernes. Com
que hi té lloc el mercat de fruites i verdures, hi floten efluvis alternats de col-i-flor i
de taronja, de carbassó i de síndria. Al fons,
anant a la Devesa, hi ha diversos espectacles populars i el paratge té la vulgaritat que
desprenen les barraques i els cartells dels
cinemes.”
OC III, 98, 1966
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Casa Masó

Porxos de la Rambla

“(...) salons d’un gust barrejat amb el bric-àbrac somnolent que hi han deixat les generacions successivament esborrades. (...) delícia de la vida provinciana, salons de llum
difusa, enteixinats de lluïssors vagues, mobles lluents, madurs, una mica xafats, una
gota de claror en els cristalls dels llums, una
estria clara en el mirall picat; absurds retrats
a l’oli de família, escriptures que s’esgrogueeixen, catifes una mica pelades, parets i sostres lleugerament escrostonats, tietes conservades en càmfora, rosaris i llibres d’anar a
missa i estampetes evanescents, (...) tristesa
apagada dels diumenges a la tarda, exaltacions i depressions de la tradició viva, amb
els seus tics, manies, misèries, follies i les petites convencions que fan tolerable la vida
humana...”

“Els porxos són la construcció grassa, visceral, variada, abundant i pintoresca de Girona,
el que posa sobre el plec noble i petri de la
ciutat la gràcia de la misèria humana.
Els porxos us evoquen les formes rústiques: una gerra d’oli, la volta d’un celler, la
campana d’una xemeneia, la tenda d’un carro. Tenen les formes del trogloditisme perenne, semblen un erupte de la pedra, un
singlot de la terra, una mucositat mineral
enorme i delicada.
A Girona hi ha molts porxos. N’hi ha sobre
el riu, Onyar amunt, i en alguns carrers i places. Els de la plaça de les Cols –avui Rambla–,
els de la plaça del Vi, els porxos d’En Rosés,
són únics al món. Aquests arcs pesants, baixos, galtainflats, ventruts, de pures formes
intestinals –la mateixa vida–, fan un efecte
inoblidable. Davant d’aquestes conques buides, que són com enormes cloves de nou
invertides, posades una al costat de l’altra i
foradades pels costats, s’hi ha de veure un
pagès escardalenc, amb un nas com una tarota i una faixa vermella parlant amb el marxant de porcs o de polleria, gras i ros, amb
la vareta de freixe, gruixuda de baix i fina
de dalt, la brusa negra i el pantalon bombat,
un escuradents a l’orella i el mitjó blanc una
mica caigut sobre la sabata rossa, de molla.”

OC III, 168

El menjador de la Casa Masó. 1923. Autor: Joan Masó. Ajuntament de Girona. CRDI.

OC III, 41-42
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L’hospici i l’hospital

•••
“Aquests arcs tan pesants, tan poc esvelts,
amb una curvatura tan xafada, han fet suposar que donen un aire despectivament
troglodític a Girona. Creiem el contrari: creiem que són el més civil, el més humanament permanent, el més fi de la ciutat, el que
s’acosta més a la sensibilitat moderna més
seriosa i més treballada. La persona que té
alguna cosa a fer en aquest món i pensa en
els porxos de Girona no caurà mai en la cursileria, de l’ordre que sigui. En aquest sentit
són un antídot que no falIa mai.”
OC III, 43

(actualment la Casa de Cultura
i la seu de la Generalitat
de Catalunya)
“L’Hospital és un edifici madur, catxat, ple,
fatigat. L’Hospici és més esvelt, però més
buit, d’una concepció més sàvia i mecànica.
El primer sembla fet una mica a ull i té una
certa gràcia. El segon, fet amb el regle i el
compàs, sembla mudat, té una arquitectura
més engavanyada.
Entre aquests dos grans edificis es forma
una plaça rectangular, ombrejada, amb uns
bancs. En el curs de les nostres sortides de
primer de mes, amb el seminarista Rosset,
de vegades veníem a parar en aquesta plaça. Asseguts en un banc, el seminarista feia
un cigarret amb unes engrunes que collia
d’una butxaca de l’americana. Fumava el cigarret d’amagat, després d’haver donat una
llambregada tot voltant. Jo feia el desentès,
mirant enlaire.”
OC III, 178-179

“

Jo ho dec tot a Girona.
Hi vaig veure les coses
principals de la vida, netes i precises.
Hi vaig veure la catedral,
que és tota de pedra
i és un gran edifici.
I Sant Pere de Galliqans,
que és tan antic,
i els arbres de la Devesa.
No n’havia: vistos mai tants de reunits.
I l’internat i l’Institut, i l’Audiència
i aquestes famílies tan amables,
que viuen en aquestes pedres.
Després, anant pel món,
vaig veure moltes coses:
unes prodigioses, altres horribles.
Em semblà que tot ho havia vist.
Girona ha estat
el ferment de la meva vida,
i el carrer de la Força,
l’òvul, allargat, de l’existència.

”

Josep Pla. Els versos escandalosament prosaics i
lliures de Girona dins Articles amb cua. Barcelona:
Ed. Destino, OC XXXI, 637, 1976

Retrat de grup dels estudiants de batxillerat del col·legi Sagrat Cor de Jesús dirigit
pels germans maristes. En primer terme a l’esquerra, l’escriptor Josep Pla. 1909-1913.
Autor: Valentí Fargnoli. Ajuntament de Girona. CRDI.

