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S¡tuació i noms del Baluards
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La ciutat, en encetar-se Ia Restauració, es trobava amb
el recinte emmurallat encara íntegre, ¡ amb tot el sistema de
baluards cenyint-la. Aquesta s¡tuació era percebuda com un
auténtic anacronisme, iun símbol de la persisténcia dels
valors tradicionals, del feudalisme. Durant el Sexenni s'havia
reclamat ja l'enderrocament de les muralles i l'obertura física
de la ciutat. Amb la pau de 1876, les demandes en aquest
sentit es multiplicaren. Totes les legítimes expectatives de
Girona, perd, toparen amb la rutinária resposta del Govern
de considerar la ciulal " plaza de guerra".

Es va iniciar un llarg i tortuós estira-i-aronsa entre l'Ajunta-
ment i el Ram de Guena. El regateig econdmic n'era un ingre-
dient substancial. El Ram de Guena volia fer pagar a la ciutat la
seva llibedat d'expansió, de creixement. Girona, així, hauria
pagat doblement: abans, la seva defensa, i ara la seva llibertat
urbanística.

La ciutat, entretant, comenqava a estendre's fora mura-
lles, sense cap prolecte d'expansió. Fins itot el mediocre
dinamisme demográfic gironí no podia ser contingut ja pel
cinyell de les seves defenses. Creixia, doncs, pel pla, seguint
la lógica de les vies de comun¡cació que confluten a la ciutat,
¡de l'atracció que representava el ferrocarril. La ciutat es
desbordava, amb molta parsimónia, ben cert, al llarg del
carrer del Carme, de la Rutlla, de Santa Eugénia, de Pedret, i

sobretot al voltant de l'estació.
Al pr¡ncipi de segle es desencallá, finalment, el conten-

ciós de les muralles, i prácticament al mateix temps s'aprová
el pla d'Eixample. Són dos instruments urbanístics comple-
mentaris. Girona podia, a partir d'aleshores, créixer lliure-
ment i ordenada. L'Eixample gironí, peró, fou un pla molt
gasiu, poc ambiciós. Tot un paradigma, en realitat, de
l'escás impuls de la ciutat. L'urbs s'obria al futur, perd hipo-
tecada per un passat recent, recelós i mediocre.

Girona, doncs, esdevé al llarg dels primers anys del
segle XX una ciutat moderna, peró amb poca amb¡ció. Es
renova, peró insufic¡entment.



Grnou

1874 Bloqueig carlíde la ciutat

Supress¡ó de la Universitat
Crisi mun¡cipal.

1875 La c¡utat és declarada "plaza de
guerra".

1876 Apareix la Revista de Gerona,
publicada per la "Asociación
Literaria".
Obres de construcc¡ó del
ferrocarril en direcció a la frontera.

1877 lnaugurats els nous ponts
de les Peixeter¡es Velles
(Eiffel) i de Sant Agustí.

1882 Motíde protesta per la contribució
industrial i de comerg.

1884 Afusellament de Ferránd¡z i

Bellés
'1 885 Epidémia de cólera

1886 lnauguració de l'enllumenat
eléctric.

1888 Comenqa a publ¡car-se
D¡ario de Gerona.
El regidor republicá Ponedon es
declara catalan¡sta i re¡v¡ndica l'ús
del catalá a I'Ajuntament.

1889 Establ¡ment de l'empresa
Grober

1890 Pr¡mer 1r de maig. Man¡festac¡ó
d'uns 400 treballadors.

1892
1894 Creació del Centre Catalanista

de Girona.
1895 Comenga a publicar-se

El Autonomista.
1898
1899 El catalá a I'Ajuntament.

Cot¡tgR Ge¡¡¡nt

Cop d'Estat de Pavia. República
conservadora de Serrano.

P ronu nciamiento de Martínez
Campos. Proclamació d'Alfons Xll
com a rei d'Espanya.

Final de la guerra carlista.
Nova constitució (vigent fins el 1923).

Tractat comercial amb Franga; inici
de l'etapa de tractats comercials.

Mor Alfons Xll. Begéncia de Maria
Crist¡na. "Ministerio largo" de Sagasta.
Memorial de Greuges.

Missatge a la reina regent.

Lle¡ del sufragi universal masculí

Bases de Manresa.

"Gr¡to de Baire": inici de la guerra

de Cuba.
Desastre de Cuba.
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1901 ln¡ci d'enderrocament de les
muralles.

1902 l\4oviment modernista a la ciutat.
1903 Primers Jocs Florals de Girona.
1906 lViting a Girona de Solidaritat

Catalana.
1 908 Trasllat a Barcelona de la fábrica

Planas i Flaquer.
1909 Aprovació del pla d Eixample
1911 Consolidació del noucentisme

a G¡rona.
lnauguració del Grup Escolar.

'1913 Fundació d'Athenea.

1914 Restabliment de la Normal
masculina i creació de la Normal
femenina.

19'16 Provocació d'oficials i sergents
a la Rambla.

1917 Vagues i incidents laborals.

1918 Agressió contra regionalistes a
la Rambla.
Epidémia de grip; se suspenen
les Fires.

1919 Protestes per I encariment de la vida.

Vaga general i locaut patronal.
1921
1922 Fundació de I'Ateneu.
1923

Fundac¡ó de la Ll¡ga Regionalista

Majoria d'edat d'Alfons Xlll.

Solidaritat Catalana.

Setmana Trágica.
Fundació de la CNT

Creació de la Mancomunitat
de Catalunya.
lnici de la Primera Guerra l\4undial.

Juntas militares de defensa, i Assemblea
de Parlamentaris. Vaga general.

Revolució russa.

Vaga de La Canadenca. Període de
gran agitació social. Pistolerisme.

Desastre d'Annual, al Marroc.

Cop d'Estat de Primo de Rivera.

G¡rona era

una c¡utat
de bot¡gue\.



Població de Girona

Població
(187 4-1e23)

187'.l 15.015
15.4971887 ...... ..

1897 .................................16.081

T I ¡volucrri de

I-- Cirnru .n,
molt perceptible.

la població a la ciutat de
mostra ur] estancament

Una primera explicació d'aquesta situa-
ció d'estancament la trobaríem en la reduc-
ció dels naixements: Ia taxa de natalitat l'any
1900 era del 26'44 per mil. i es redueix en el
períodc 1913-1917 al20'77 per mil. La poca
natalitat és deutora encara, en part, de l'im-
pacte de les generacions buides derivades de
la crisi del perÍode 1793-1812.

En canvi, la mortalitat era encara forqa
alta: I'any 1910 la taxa de mortalitat eta del
21'92 per mil. Cal, perd, tenir present l'e
xisténcia a la ciutat dels establiments pro-
vincials de beneficéncia. que exageren la
mortalitat local.

La mortalitat infantil (fins als 2 anys)
era molt elevada. En el període 1872-1882
ateny Ia xifra del 30 % de la mortalitat total.
Malalties com la gaslroenter¡t¡s i la meningi-
tis delmaven els infants. En general, lcs
malalties inleccioses i ler del sistema respi-
ratori hi tenien una forta incidéncia: sobre-
tot la tuberculosi: del 1901 al 1920 hi hagué
1999 defuncions produides per aquesta
malatia. Girona era considerada una ciutat
amb poques condicions higiéniques i sanitá-
des. Aquesta manca de salubritat es trobava
agreujada, d'una manela especial, al barri
de Sant Pere.

Cal no oblida¡, d'altra banda, la presén-
cia de noves epidémies. com el cólera. La
quarta i danera onada de la malatia es pro-

15.787

1910..................................17.045

1920 .................................17.691.

[Pir¿mides de població de Girom, 1877 i 1900;

veg. Girona al s. X IX, p.29 )

duí I'any 1885. Ja 1'any 1884 a Girona es pre-
nen mesures de precaució, higiéniques
sobretot, per les notÍcies de l'existéncia del
cdlera a Franga, i també en alguns punts
d'Espanya. Aquest any, perd. l'epidémia
passa de llarg de la ciutat. El 1885, a l'estiu,
en creix l'amenaqa. El governador civil ha
ordenat la "fumigación de pasajeros proce-
dentes de BarceLona". El 3 d'agost Modest
Furest exposá ufla situació alarmant: el cdle-
ra infectava Torroella de Montgrí, i el perill
per a la ciutat era "ínmínenfe". A Girona el
cdlera afectA 43 persones, de Ies quals mori-
ren 15. El novembre Iepidemia havia cessat
ja a tota la proyíncia. En definitiva, l'epidé-
mia a Girona no tingué l'abast funest que
havia assolit en onades anteriom

I



El maig de 1887 va aparéixer una epidé-
mia de verola, que afectá especialment el
caner de Santa Eugénia i produí algun mort.
L'Ajuntament acordd vacunar gratuitament
els indigents que ho demanessin.

Entre els anys 1887 i 1890 abunden els
casos d'hidrofdbia. L'abril de 1887 l'Ajunta-
ment paga 365 pessetes a I'escombriaire
Narcís Vidal perqud es traslladi a París a

segtlir-hi ttl "tratamiento profiláctico del Dr.
Paster (sic)". Altres ajudes municipals són
per a alguns ciutadans mossegats per gossos
o esgarapats per gats, perqu¿ siguin atesos
pel Dr. Ferran a Barcelona.

El mes d'abril de 1889 es constata, "col¿
carácter un tanto alarmante" .l'existéncia de
malalties infeccioses. De fet, el desembre es

reuneix la Junta local de Sanitat per I e-
xisténcia de casos aillats de diftéria (que no
es consideren, de cap manera, una epidé-
mia, a desgrat de les notícies alarmants d'al-
gun periddic local). A partir del juny de
1890 es multipliquen les mesures higiéni-
ques sobre pous, pous cecs, fonts públiques,
clavegueres...; totes aquestes providéncies
responien, básicament, al perill d'una nova
epidémia de cdlera. Encara el 1910 hi ha
¡umors d'una nova infecció de cólera.

El gener de 1890 aparegué una nova
malaltia epid¿mica, que perdurá, en diverses
onades, tot el període. Era la grip, anomena-
da aleshores grlppe. Les famflies
pobres afectades per I'epid¿mia
foren ateses a la vella Universi-
tat. Hi havia una gran alarma
social, i per aixd es determiná
q\e "mientras duren las sctuaLes

circunstancias se prohíbe a Los

carpinteros y a los dueños de
establecimientos de ataudes el
construírlos y decorarlos a la

Retrct fam¡l¡ar

a f¡nals
del segle XIX

rísta del público". El gener i febrer de 1900.

Ia grippe o dengere rcapareglé a Ia ciutat.
L'any 1918, l'epidémia de g p estava molt
estesa, i provocá una alta mortalitat. L'alar-
ma era general, i s ordená de tancar tots els
locals d'espectacles, es reta¡dá f inici del curs
escolar i fins i tot es van suspendre les Fires
de Sant Narcís.

Tanmateix, l'estancament demográfic
no és res més que la plasmació d'un estanca-
ment més general de la ciutat. Ben cert que
podem assenyalar un cett cteixement de la
població els primers anys del segle XX, peró
es tracta d'un creixement petit.

En tot cas, l'estancament gironí contras-
ta amb la transformació que altres ciutats
catalanes similars visqueren al llarg d'a-
quests anys de la Restauració.

Girona, doncs, perd durant aquest perí-
ode pes relatiu en el conjunt catalá. Conti-
nuá essent, de molt, la capital provincial
catalana menys poblada. Girona no va saber
o no va poder recuperar el temps perdut. Al
feble creixement vegetatiu cal restar-li el
corrent migratori cap a Barcelona, de cap
manera compensat per una immigració poc
significativa.

Tot plegat ens denota una ciutat molt
aferrada a una estructura social befl poc
dinámica, causa i efecte -al mateix temps-
de l'estancament.



Una feble
industrialització

Lq ciutrt dc Cirona va scr el nucli indus
Ltrial mes im¡ortant de la demarcacio.
Tenia unes quantes fábriques de paper i de

foneria d'un alt nivell tecnoldgic, dc les més

imporlants d Fs¡anya. estahlertes primor
dialment en terenys alliberats per Ia desa-

mortització. al llarg de la séquia Monar. en

cl sector del Mercadal.
Tanmateix, aquestes empreses, sorgides

als anys quaranta, van sofrir en el peíode de

la Restauracio iucceisi\e: crisi. i un proces
de descapitalització. Així, La Gerundense,
que havia estat la primera fábrica de paper
continu de Catalunya (i la segona d Espanya)
i que havia arrencat amb una gran empenta,
cs trobá a partir de 1879 cn scrioses dificul-
tats, básicament de finangament. La societat
es declará en suspensió de pagaments i es dis-
solgué. Posada Ia fábrica i tots cls béns com-
plementaris a subhasta, fou adquirida per
Joaquim Massaguer un dels principals credi
tors- i el seu gendre Joan Salieti. Esdevingué
una empresa mcrament familiar. de capital
reduit. amb una feble reinversió. Amb una
activitat ja només rutinária, allargá la seva
eisténcia fins al gener dc 1973.

També la fábrica de papcr La Aurora,
constituida inicialment com una societat anó-
nima amb capitals gironins. experimentá en
la darrera década del segle XIX un procés de
descapitalitzacio ideira de.er la fabrica cap-
davantera que havia estat. No es renová, i
per aixd mateix sobrevisqué, simplement,
fins a l'any 1932. Donava feina a 62 obrers.

La fábr¡ca Grobe\ üeada I'any 1889,

esdev¡ngué 1a ¡ndústia
ñés sign¡f¡aativa de la ciutat.

Especialment significativa és Ia trajectd-
ria dc la foneria i fáb¡ica de turbines Planas i
Flaquer (fundada a Girona l'any 1858 com a

Planas. Junoy, Barnés y Cia), Havia estat
una empresa capdavantera i, innegablement,
la més emblemirtica de la ciutat. Donava
feina a uns 450 obrers. L any 1908 es tras
lladá a Barcelona. tot dcirrnt a Cirona un

buit important i una gran preocupació.
En un scntit positiu, en canvi, cal desta-

car quc lany l88q l'italia d'origen surs
Cristdfol Grobcr comprá I antiga fábrica de
gas Barau i la transformi en una important
empre.a dcdicada a la produccio de cinles.
cordons i botons. Ben aviat esdevingué la
indústria gironina més significativa. L'any
1911 ocupava 1.100 treballadors, predomi-
nantment dones (929).



També a final de segle va comenqar la
fabricació de farina per mitjá de cilindres.
La primera larinera que funcioni amb
aquest nou sistema va ser la de Campdori
-aleshores pcrtanyent al municipi de
Celrá- 1'any 1891. Pocs anys més tard a

Girona es crearen les farine¡es Ensesa
(1898) i Teixidor (1913). La primera fábri-
ca de galetes de Catalunya va ser creada a
Girona, 1'any 1896. Ja avanqat el nostre
segle, concretament el 1914, s'instal.laren a

la ciutat els tallers de reparació de la com-
panyia ferroviária M.Z.A. Fins a un cert
punt, aquests tallers reemplaEaren en el
teixit industrial gironí la Planas i Flaquer:
donaven feina a uns tres-ccnts obrers. El
1913 s'instal.lá al carrer Migdia la central
Empresas Eléctricas, i el 1918 es creá una
fábrica de productes químics tartirics, al
terme municipal de Palau.

En conjunt, peró, i a desgrat de la
impofiAncia qualitativa d'algunes d aques-
tes indústries. cal subratllar que la industria-
Iització a Girona fou molt limitada. d'una
considerable feblesa. En efecte, les empre-

ses ccnsades els anys 1919-1921 assoleixen
la xifra de 216. peró més de Ia meitat (140)

no passaven de 5 treballadors; tan sols Ia
Grober, amb 937, i el contractista Montseny
i Juher, amb 140 depassaven el centenar

d'empleats. El total de treballadors assala-

riats era de 2.727. dels quals 936 eren dones.
La majoria. com assenyalen les estadísti-
ques, eren emprescs familiars, dedicades a

l'explotació de les pedreres. a la rajoleria,
alguns forns de cal§, destillerics.... En tot
cas, no aconseguiren trastocar el carácter
predominantment burocrátic de la ciutat.

La industrialització a Girona va fracas-

sar, fonamentalment. per manca d'espai i de

má d'obra, perd sobretot per manca de capi-

tals autdctons. Per aixó al llarg del perÍodc
de la Restauració la relativa impórtáncia de

les instal lacions fabrils gironines aná
decreixent.

En efccte, Ia banca gironina fou molt
prima, escanvolida. Les úniques entitats
bancáries sorgides a redós de Ia "febre d'or".
tinguercn una vida precária. Així, el Banco
de Gerona, encapqalat pcr I hisendat Narcís

Heras de Puig, es va constitut el desembre

de 1881, peró, en no desemborsar-se el valor
de Ies accions, la Junta General va optar per
liquidar el banc. a comenqament de 1884.

Més consistent va ser la constitució de Crédi-
to Gcrundense (1881-1896). El presidcnt, i
principal accionista. era Pelagi de Camps i de

Nfatas. marqués dc Camps, i aplegava un
grup important d'hisendats i comerciants de

Girona i Barcclona.

La fábr¡ca Planas ¡

Flaquer (a la foto,

sala de bob¡natge)
donava fe¡na a uns
450 obrcrs. El seu

trasllat a Barcelona,

I any 1905 va crear
malt de neguit.
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Giutat
de botiguers

/a\ rro\q no podia ser definida com a ciu-
\Jtar industrial. No tenia. per ranl, ni una
burgesia empresarial poderosa ni un sector
obrer prou decisiu. D'altra banda, al llarg
del darrer terE del segle XIX, el sector que
podríem anomena¡ dels hisendats va anar
perdent significació social a la ciutat. Les
antigues cases senyorials (els Pastors, De
Carles, Berenguer, Marqués de Camps,...)
es van establir a Barcelona o bé van entrar
en un procés de decadéncia.

Girona es decantá nítidament cap a un
model de ciutat de serveis. Aquest carácter
es reforgá amb 1'enfortiment de l'Estat i, per
tant, de l'administració pública. Cal afegir-
hi, encara, la notable preséncia de cossos de
l'Exércit. Tampoc podem oblidar el pes i la
significació de l'administració bisbal, amb la
Cúria diocesana, el Capítol catedralici, el
Seminari i els ordes religiosos.

Un gruix important, doncs, de la pobla-
ció gironina vivia del comerg i dels oficis;
caracteritzava, podem afirmar, la ciutat.
Com a capital, el seu mercat atreia un nom-
bre important de compradors i venedors. La
importáncia del mercat setmanal dels dis-
sabtes és innegable. Pla Cargol afirma que
hi concorrien una mirjana de 800 carros, i
que per Fires arribaven als 1.500. fins i tot.

Les Fires tenien un component comet-
cial gens menyspreable. Als anys vuitanta,
peró, havien perdut capacitat d'atracció.
Botet i Sisó afirmava: "Gairebe no mereixen

El mercat de verdures icomestóles
es celebrava a la Rambla.

Un acord de 1 891 , de tas adar-lo
a la plac& de la lndependéncia,

provocá una greu cis¡ mun¡c¡pal.

aquest nom, ni pel nombre ni per la quantitat
de les transaccions que s hi verifiquen. ni per
la influéncia que tenen en el c¡eixement i
desenvolupament del comerq de la ciutat".
Potser per aird es parlava de la necessitat de
promoure la "atacción de forasteros". L'any
1891, com que el mal temps i, les pluges
acompanyaven les Fires, s'acordá de prorro-
garJes fins al diumenge següent. En aquesta
mateixa línia, l'any 1915 s'opti per duplicar
amb unes festes d'estiu. de Sant Joan a Sant
Pere, les Fires de Sant Narcís, que per la seva
banda queien en una rutina absoluta.

En els primers anys d'aquest període
abunden les mesures de regularització dels
mercats. Els comerqos i botigues tendien a
ocupar la via pública. Per exemple, el gover-
nador hagué d'insistir, l'abril de 1876, perqué
es ¡eti¡essin les perxes amb tot de mercade-
ries penjades, que ocupaven les voltes de les
places de les Cols i de la Constitució. L'Ajun-
tament doná a vegades permís d'ocupació de
la vía publica. peró hagué de remarcar sovirt



que no es tractava d'un dret del botiguer,
sinó d'una concessió, i a precari. El mateix
cal dir dels aparadors encastats a les voltes.

El mercat diari de verdures i comestibles

es feia a la plaqa de les Cols. Ben aviat sorgí la

proposta de fer un mercat cobef. El setembre

de 1887, Rafael Masó i cinc regidors més pre-
sentaren la proposició. Alguns regidors, com

Pau Alsina i Bonaventura Carreras, replicaren
que la construcció del mercat no era factible,
atesa la precarietat de la hisenda municipal.
Amb tot, posada a votació, la proposta reel{í
per sis vots contra cinc.

La ciutat era molt sensible als temes
referits als mercats i fires. Quan I any 1891

s'acordd de traslladar el mercat diari de ver-
dures i comestibles a la plaga de la Inde-
pendéncia. i alhora s encárregA l'avantpro-
jecte de mercat cobert a construir-hi, esclata-
ren les di[erencies. L acord provocá una crisi
municipal i ciutadana molt greu: picabara-
lles, acusacions, abandonament de les sgs-

sions municipals, escrits. manipulació frau-
dulenta d'inst¿ncies presentades a I Ajunta-
ment. assisténcia del governador, Antonio
Mataró, a la sessió municipal...; debats agres,

xoc d interessos contraposats. Els regidors
s'hi trobaven implicats, per interessos perso-

nals o bé familiars. Per calmar els ánims.
s'hagueren de prendre acords més mesurats.
Perqué el projecte no anés en orris, es reco-

neixia la llibertat dels venedors d' establir-se
a la plaqa de la lndependéncia o a Ia Ram-
hla. Així tot tomava a l'ordre.

Els botiguen no tancaven mai, ni el diu-
menge. No fou fins al 18 de febrer de 1900

que les botigues van comenEar a tancar el
diumenge a la tarda, a partir de la una del
migdia. L'any 1904 s'establí el descans domi-
nical. Tanmatelx, I'aplicació d'aquesta llei va

ser a Girona de difícil compliment. A finals
de marg de 1908 hi hagué un tancament
general de botigues, en resposta a la preten-

sió governativa de cobrar per vra "de apre-

mio" unes multes imposades a comerciants
que incomplien el descans dominical. Final-
ment s'arribá a una transacció, l'any 1910: en

conside¡ar els diumenges com a dies de mer-
cat. Amb aquesta ficció els comergos podien

obrir el diumenge al matÍ.
La implantació del sistema decimal en

els pesos i mesures i la regularització de
normes van ser llargues. El setembre de
1887, 1'alcalde, Emili Grahit, publicá un
pregó i unes normes insistint en l'ús del sis-

tema decimal, la publicitat dels preus, I'ús
de part dels carboners de les balances ano-

menades "calestró". etc... El 1891 es cons-

tata que, en Ia conversió del vell sistema de

pesos i mesures al decimal, alguns venedors
feien abusos.

Girona era considerada una ciutat cara.

Les classes populars eren molt sensibles als

preus dels productes de primera necessitat.

D'altra banda, la capital depenia económica-

ment, en bona part, de la seva rodalia. Les

variacions de la renda agrária repercutien
molt düectament en elcomerq gjroru.

El mercat de best¡ar,
que es celebrava

a I'Arcny de l'Onyar,

I'any 1888
va trasllaür-se

a la fossana
del baluard

de Sant Fnncesc



187 4: una ciutat

per les
desbordada

GflSrS

/-.t rno¡r q eslrena l anv 1874 sota el
\Jsigne de la ¡ncertesa íla inseguretar.
L'amenaga carlina es trobava en el seu
apogeu, i la ciutat i totes les comarques
vivien pendents de la guerra civil. L'ac-
tuació municipal de l'Ajuntament repu-
blicá, presidit per Josep Prats, s'orienta-
va gairebé exclusivament a resoldre
qüestions de defensa i a la formació dels
batallons de Voluntaris de la República.

El 3 de gener tingué lloc a Madrid el
cop d'estat del general Pavía, que va tra-
dür-se a Girona en la ren¡.incia del gover-
nador civil, el republicá figuerenc Joan
Matas, a l'autoritat militar. El dia 8 del
mateix mes es constituí la nova Diputació
Provincial. D'altra banda, el governador
militar, Antolín Pieltain, va destituir l'Ajun-
tament democrátic i va ¡establir básicament
el Consistori elegit el 1872, de tendéncia
"progressista". Fou nomenat alcalde Ignasi
Bassols i de Rovira (l'alcalde de 7872,Pere
Barragan. prefen Ia comoditat d'una vice-
presidéncia de la Diputació).

El 1874 s'encetá una etapa de transi-
ció, una transició que no fou fácil. Aquest
any, nombrosos regidors van presentar la
renúncia al cárrec: Joaquin Ruiz Blanch,
Esteve Muxach, MartÍ Massaguer, Jacint
Codina... En llur petició, recordaven que
exercien el cárrec no pas "por sufragio",
com havien fel el 1872, sinó "en cumpli-
miento de un deber forzoso". El mateix
alcalde afirmava que havia pres possessió
del cárrec..."sólo por obed,ecer lo ordena-
do por la autoridad superior".

La ciutat vivia sota l'amenaEa carlina.
I¿ nit del 12 al 13 de gener una partida car-
lina va destruir el " fuerte de Sarrii" , i causir
la mort a 12 voluntaris de Gi¡ona. L'alarma
era general ; es van reforgar totes les defen-
ses i s'ordená de tancar totes les obertues
que donaven a l'Onyar El 21 de gene¡ des
d'Amer, Francesc Savalls reclamá el paga-
ment de contribucions, sota I'amenaga de
bloquejar la ciutat. Les circumstáncies del
bloqueig perjudicaven la vida económica
de Gi¡ona. i tant els industrials com els
comerciants i propietaris reclamaren, en
seng)es " Exposiciones ", mesures de protec-
ció. Molts professon de la Universitat Liiu-
re, a desgat dels requeriments de l'autori-
tat municipal, havien abandonat la ciutat.

A finals d'abril la pressió bél.lica sobre
Girona comengá a minvar. Peró les seqüe-
les econdmiques i polítiques de l'estat de

A gaw .le 1874 d
o/de¿,s,ad Wxrg*bdud.



\l/ ' Es re'súeix l'¡ñNpulü ¡n4st
',t de c,on'ums. N cúEr ds dF'E

d'enña de deleminad§
rrercsdoríes s'esEb/ír€n els búob.

guerTa s'allargaren en el temps: problemes
constants de gestió de la Milicia Nacional,
dels sovintejats allotjaments de tropes,
1'endeutament de Ia hisenda municipal,...
En aquest context, el mes de maig es pro-
duí una primera crisi municipal. L'Ajunta-
ment es trobava en situació de fallida, i a

sobre el " Gobierno Militar" exigia un tri-
mestre de contribució per afrontar les des-
peses de defensa, tot amenaqant els deu-
tors amb l'empresonament. L'Ajuntament
també n'era, i per airó l'alcalde contesti al
governador militar que, "como represen-
rante del Común(...)- deb,.t ,.c,n:tituirme en
prisión, como d.esde luego me constituyo".
Els regidors. "reunidos en sesión seoeta",
donen suport a l'actuació de l'alcalde, i
decideixen pagar amb diners particulars Ies

329 21 pessetes. exigides al Municipi.
La segona crisi del Consistori es pro-

duí el juliol. El Govern va restablir I'im-
post sobre els consums, i la qüestió fou
debatuda lJargamenl en una sessió munici-
pal. Els regidors tenien viu el record dels
aldarulls que es produi?en a la ciutat en la
seva anterior etapa de govern municipal a

causa precisament de la impopularitat d'a-
quest impost. Recordaven el motÍ popular
de 1872. Per tot plegat, no es veien amb

cor de restablir f impost, i menys aleshores,
que ocupaven el cárrec no pas per sufragi,
sinó per nomenament. Van decidir, doncs,
presentar la dimi.sió al governador.

L'Estat, perd, no va atendre els escrú-
pols dels regidors gironins, i els informá
que Girona havia de satisfer al Tresor per
aquest concepte 140.690 pessetes. Al seu
torn, el governador no acceptá Ia dimissió
del Consistori.

A comengament de setembre es des-

fermá la tercera crisi. El govemador exigí a

l'Ajuntament 40.000 pessetes de l'impost
extraordinari de guerra. EI Consistori
assenyalá amb émfasi que no era un impost
municipal, i que el1 no tenia capacitat coer-
citiva per obligar els ciutadans a pagar-lo, i
afegí que tampoc era just que la defensa de

la ciutat hagués d'anar a cd,rrec només dels
gironins. El 28 de setembre, en "sesíón
resentada", el Consistori s'assabentá que el
governador militar havia fet empresonar
l'alcalde, Ignasi Bassols, i que interinament
la presiddncia municipal I'havia d'assumir
Gislé Pujol, "a fin d.e poder secundar con
celo, autoridatl y patriotismo, todas las dis-
posiciones emanadas de esle Gobierno".
Ouinze dies més tard, el 14 d'octubre, el
governador va nomenar un nou Consistori.



lmplantació de
la Restauració

T\ I RANI el govern municioal de l'al
f) cade tgnási Bassols, ., uu "n..trel procés de correcció de Ia trajectória
democrática marcada per la Revolució
de Ia Gloriosa. Aquesta inflexió es va
fer patent formalment amb els primers
acords del nou Ajuntament; peró
sobretot, i molt més de fons. amb el
¡establiment pel Govern de dues cárre-
gues que havien estat fortament contes-
tades des de sempre pels sectors popu-
lars: f impost sobre els consums
(l'existéncia dels encarregats de cobrar-
lo, persistirá fins a I'any 1912) i l'impost
de sang que representaven les quintes.

El nou Ajuntament, nomenat el 14
d octubre de 1874. encara será més frágil

que el seu antecessor. Sacsejat perma-
nentment per les circumstáncies políti-
ques i per les exigéncies governamentals.
durará menys de sis mesos.

La resistdncia a prendre possessió dels
carrecs lou. lrancament patbtica isimp-
tomática. L'alcalde en funcions. Gislé
Pujol, es trobá que a la sessió de relleu
nomes hi eren present\ dos dels nous regi-
dors. A desgrat de la insisténcia de noves
convocatdries a domicili i de la llarga espe-
ra, ningú no compareixia. Amb aquestes es

presentá Josep O. Barrau, disposat a excu-
sar-se de prendre possessió. Pujol aprofitá
l'oportunitat: el va fer seure, Ii entregá la
vara d'autoritat, delrá Ia insígnia d'alcalde
sobre la taula i marxá de la sala. Barrau.
perd, insistí a negar-se a ocupar el cárrec.
Finalment, per evitar un buit de pode¡
Eusebi Mas acceptá de presidir interina-
ment la Corporació. L'endemá, 15 d'octu-
bre. va tenir lloc una nova sessió, convoca-
da pel governador La presidí el nou alcal-
de, Pere Grahit i Vié. Tot foren protestes.
Van manifestar el desacord amb llur nome-
nament els regidors Barrau, Surós, Duran,
Ibrán i el mateix alcalde, tot afirmant que
ocupaven tn "cargo obligatorio". Pere
Grahit va dir que es veia obligat a ser alcal-

L edif¡ci
de les Al¡gues
va ser mot¡u
d'un dur
enlrontament
entre I ajuntanent
pres¡dit
per Pere Grahit
i el cap¡tá generul,

Arcenio Matlinez
Campos.
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de, i finalment va fer una declaració de
principis: seria un alcalde només "adminis-
trat|o",Ihny de La nefasta i est¿ril política.

Aquest nou Ajuntament presidí a

Girona la proclamació d'Alfons XII com a
rei, la Restauració monárquica. El Consis-
tori gironí s'hi adherí calorosament: "E/
bravo Ejército ha puesto dique a la revolu-
ción desbordada...". i va decretar tres dies
de celebració, amb " colgaduras e ilumina-
ciones". Tots els emblemes republicans
foren retirats, i la plaEa del Vi passá a ano-
menar-se "plaga de la Constitució".

La situació econdmica municipal era
desesperant. Es devien als empleats muni-
cipals quatre mensualitats, fet "jamós ocu-
rrido hasta ahora". El deute amb la com-
panyia subministradora del gas de l'enllu-
menat públic pujava a 116.600 pessetes.
L'Estat reclamava 130.221 pessetes més de
l'impost de consums. La Diputació, al seu
torn. reclamava la contribució extraor-
dinária de guerra. Tol plegat explica prou
l'aprovació d'un pressupost amb un déficit
final de 344.018'24 pessetes una quantitat
exorbitada. si ten¡m ptesenl que els ingres-
sos pressupostats (entre ordinaris i extra-
ordinaris) eren només a 86.180'15 pesse-
tes. La insolvéncia era patent.

De foma apressada. l'Església recu-
perá el seu poder tradicional. Aquesta
nova situació es manifestá ja el setembre
de 1874. quan s iniciaren les gestions per
retornar el Seminari al Bisbat. En efecte. el
Seminari havia estat ocupat per la Milicia
Nacional, per la Guá,rdia Civil i els Carra-
biners i per l'arma d'Artilleria. Quan final-
ment, l'11 de marg de 1875, el capitá gene-
ral, Arsenio Martínez Campos, ordená
desallotjar l'edifici, proposá que l'Ajunta-
ment cedís I'antiga Universitat per encabir-
hi la forga desplaEada. L'Ajuntament s'hi
oposá frontalment: "Este Municipio será
tal vez el único de España de los de Capital
de provincia que no posee ningún edificio
propio del Estado".

La contesta municipal no va plaure a
l'autoritat militar. En la sessió del 18 de
marq, que el Consistori declara secreta,
Pere G¡ahit exposá que el capitá general
l'havia convocat i li havia exigit la cessió
de l'edifici de la Universitat, presentant-
ho a més com una cessió feta "exponfáne-
amente" . L'Ajuntament es va mantenir
ferm en la seva negativa. Tampoc no con-
siderá viable una cessió temporal, a causa
d.el "espíritu de adquisición y retención
porque generalmente se d.istingue el ramo
de la Guena", com la ciutat de Girona
sabia per experiéncia (i s'adduia el cas
recent de l'ex-convent de la Mercé). En
tot cas, doncs, que l'ocupació fos feta per
la forqa.

El 25 de marE no hi hagué sessió per-
qué era festa; perd el secretari municipal,
Julián de Chia, hí afegí: "y porqué además
manifestaron repugnancia a volverse a
reunir algunos Sres. Concejales con mot¡-
yo de tener nolicias positivns tle que ibt a
set relevado de un momento a ofio el
actual Ayuntamiento" .

H Senira/i ,PtoÍE
a/ b,bbat, essenf
hrsbo de la dldcee*
B@et y hflI.



Lapau

El marg de 1875 trobem novament un Ajuntament de designació. I també de
nou les resisténcies a ocupar els cdrrecs municipals són explícites, reiterades.

Aquestes resisténcies donaren lloc a una situació insólita. En efecte, el 30 de
marg es reuní la Corporació, encara sota la presidincia de Pere Grahit, per tal de
donar el relleu. A I'inici de la sessió rut s'hatien presentat alguns dels notts regidors
nomenats, i doncs es van enviar comunicacions als absents. El resultat fou
decebedor: alguns eren fora de la ciutat (De Camps, Catald, Ferrer), ahres adduiren
per no assistir que havien interposat un recurs (Garanger, Lloret, Felip), i un altre
declard que es trobava indisposat (Pérez). Pere Grahit decidí tanmateix constituir el
nou Consistori, i traspossii la presidéncia aL primer tinent d'alcald.e, Feliu Duran.

L'endemd van prendre possessió tres regid.on més Josep Felip vafer constar que
"tomaba posesión con protesta". E/s regidors restants i Marid de Camps, que havia
estat designat alcalde, continuaven sense presentür-se. Les resisténcies s'allargaren fins
al 16 de juliol. En la sessió d.'aquest dia, Marid de Camps, va assumir I'alcaldia; havien
passat més de cent dies des del seu nomenament. D'altru banda, les seves abséncíes

seien molt freqümx al llarg dels seus gairebé dos anys de mandat.
CaL tenir present que, a Catalunya, aquests anys inicials de la Restauració, hi

predominaren els homes de la Líga del
Orden Social, un grup pro-alfonsí dirigit
per Manuel Duran i Bas. En formava part
el gironí Pelagi de Camps i de Mates.

Durant els primers mesos d.el nou
Ajuntament continua el rontencios sobre
I'edifici de les Aligue:. El )8 d abril el
govemador militar comunict), en termes
autoritaris. I'exprupicció de I edifici
basant-se en I'estat de guerra; l'Aiuntament
"se resiste pacíficamente [a] la entrega del
espresado edificio". La dura resposta
municipal no fou acceptada per les
autoritats militar icivil de la prowncia.
Aquesta situ.ació obligi el governador
civil, Constancio Gambel, a assistir a una
sessió de I'Ajunnment, per atemperar els
dnims. L'Ajuntamenl insisteix que nom6
"cederá por fuerza". A partir d'aquest

e,/,nstrucc¡ó lenoefiíl: "ñnb h W s'in¡-
c¡arcn Hnbé els ieballs de prclongació
del fenoeÍí1. A la foto, del 25 de jul¡ol de
1876, construc/oió del
pont sobte l'OnW.
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Anb la pau I'edific¡
de les Aligues
retomá a I'Ajuntament.

moment el litigi enlra en una via de negociació, amb una actitud molt més respectuosa

del ram de la Guerra.La t'órmula ftruI, comunicadu el 18 de juny, fou la
d'arrendament per un període limitat, mentre durés la guerra. Per afuó el 16 de juny
r)e 1876, pacificat ja el país, I'edifici fou retomat a I'Ajuntument.

El tema més imporlanl, amb tot, per a Gírona continuava essmt la guerru civil.
El 3 d'abril la ciutal era declarada "plazafierte", amb el que aLxó comportava de
subordtnació a les necessitats b¿l.liques. Al bloqueig carlí, I'exércit alfonsí
contestava amb el" bloqueo del alta montaña".

Ek efutes que aquest mutu bloqueig tenin sobre I'economia gironina erm fwtestos.
D'altra banda, l'11 de jtmy els carlirc van destruir les comportes de la presa de Bescanó,

la séquia Monar no potkma aigta, i en conseqü¿ncia hi hagué la paralització de les

industries gironines, i a més el risc d'infeccions, per causa de la ircalubitat d'un Onyar
sec i pestiknt era alt. La sensació de perill persislg i les obres de deferua no paraven Es
van incrementar, encara, els allotjaments de tropes, i corseSüentrnenl les queLxes dels

ueins ("reclamaciones de agravio sobre alojamiento"). El I d'agost k ciutat va viure
una nova alarma: els carlins amenagaven novament el baluard del Pont Major

Aquesta situació de guerra civil explica, seguramen¡ que la Diputació
provincial no es reunh. De fet, tot I'any 1874 i bona paft del 1875 tansconegué
sense sessions. La primera sessió del període tingué lloc el25 de novembre. Era un
senyal inequívoc que la pacificació, a les nostres comarques, comengava o reeixir.

En efecte, a finuls d'agost van comengar a arribar bones notícies. El dia 26

s'havia produtt la rendició d.e la Seu d'Urgell. Ek actes festius oficials es van
multiplicar. EI vencedor de la Seu, el general Arsenio Martínez Campos, fou
homenatjat a Girona els dies 27 i 28 de setembre. El general victoriós va fer encara,

una akra estada a la ciunt el 28 í 29 d'octubre, coincid.int amb la festa de Sant
Narcís. Ell i el mariscal José Arrando foren nomenats "hijos adoptivos" le Girona.
La pau era ja una realitat a la regió de Girona. El 28 de novembre es canfd un

solemne tedéum a la Catetlral, i es celebraren festes i llumindries.
La guerra civil, amb tot, encara continuava al Nord. Girona celebri la victória

d' Estella el 20 de febrer de 1876. El dia 28, el pretendent Carles traspassava la

lrontera per Arnegui. El7 de marg I'Ajuntament gironí acorrLi tres dies festius per
celebrar el final definitiu de la guerra. L'alcalde i un regidor es traslladaren a
Madrid per assistir a les entusidstiques celebracions oficials.



Gonsolidació de
la Restauració

J + pau consolidar ¡ la monarquia
l-ralfonsina iel sistema de la Restau-
ració. Entretant es desmuntava gra-
dualment la Milicia Nacional. L'Ajun-
tament de la ciutat decidí. el 30 d'a-
gost, deixar de satisfer les 442'50 pesse-
tes mensuals de la Milicia Nacional. El
I0 de tebrer de 187ó la milicia seria
finalment dissolta.

En canvi. va convocar-se un Sometent
General pels dies 18, 19 i 20 de novembre
de 1875. La convocatória va portar de
bdlit I'Ajuntament. La qüestió era com
aconseguir la mobilització amb el mínim
detriment dels interessos generals. La rea-
litat es que aquesta mobililzacirj va aixe-
car poc entusiasme i resultá un /asco.

Tot un símbol dels nous temps fou la
creixent infludncia de l'Església. Abunda-
ren. en aquest sentit. els acords que signi-
ficaven un reconeixement de 1'autoritat
moral, del poder legitimado¡ de l'Esglé-
sia. L assisténcia corporativa als actes reli-
giosos (processó del Coryus, assisténcia al
Jubileu de 1875, clausura de la Missió de
1878, etc.). El mateix cementiri de la ciu-
lal rctorn¡ a la gestió eclesiástica anterior
al Sexenni. La demostració més contun-
dent, tanmateix, de la ¡econstitució del
poder eclesiástic fou la recuperació de la
propietat del convent de Santa Clara.
L'Ajuntament delensá que l'ocupació del
convent no era "ningún acto usurpatorio" ,

en contra de les afirmacions del bisbe- Isi-
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Els alcaldes

Ser alcalde de Girona, als primers
anys de la Restauració, no era cap
ganga.

Ignasi Bassols, és alcalde "pata
obedece¡ lo ordenado por la autoridad
superior". El maig de 1874 es va
"constituh en prisión". El iuliol dimi-
teix a causa del restabliment de
l'impost de consums. El 28 de setem-
bre era empresonat pel governador
militar.

Pere Grahit va ser obligat a fer
d'alcalde. S'enfronta amb l'autoritat
militar per negar-se a fer cessió de les
Aligues. Es destituit.

Mariá de Camps tarda més de tres
mesos en prendre possessió del cárrec,
i fa consta¡ que es alcalde "contra su
voluntad". Dimiteix per les dificultats
económiques de l'Ajuntament. Hisen-
da volia rescabalar-se del deute muni-
cipal amb béns personals de l'alcalde i
regidors.

Josep Mollera, seri "suspés" pel
gobemador civil.

Marf Coll renuncia al cárrec, peró
la dimissió no li és acceptada. Recorre,
aleshores. a domiciliar-se a Palol
d'Onyar.

En defimitiva, el que defineix els
gobems municipals aquests anys és [a
seva escassa at¡acció. El cárrec era
definit per la llei com "obligarorio.
gratuito y honorÍfico"

dre Valls. El ,1 de gener de 1877 l'Ajunta-
ment fou informat que la propietat del
convent havia estat retornada a l'Església.

El sistema polític dissenyat per Cáno-
vas s'implantá ja amb tots els seus meca-
nismes des de la primeria de 1876. Durant



aquest any van tenir lloc les elecclons a

diputats i senadors, i I'elecció de diputats
provincials. En el districte electoral gironí
sortí elegit diputat Pelagi de Camps, del
partit conservador. El febrer de 1877 es
van celebrar les eleccions municipals.

El sistema electoral era restrictiva-
ment censatad, i la participació electoral
va ser molt escassa. Els col.legis electo-
rals, de fet, es reduiien de 5 a 3, ja que "el
censo electoral ha quedado reducido a
solo una tercera parte escasamente". Etl
les eleccions municipals de maig de 1879,
els electors eren 1.074, i només votaren
484 persones. Per aixó cal no donar gaire
significació a les eleccions d'aquests anys.
En tot cas. el mecanisme de relleu dels
partits era implacable. No pot estranyar-
nos, així, la nómina de diputats i senadors
de la circumscripció gironina: Pelagi de
Camps, José Alvarez Mariño, el Comte
de Foixá, Josep Florejachs, Joan Fabra
Floreta, Pere Bosch Labrús, Albert de
Quintana, Fdlix Macii,...

Una pega clau del sistema era el gover-
nador civil, responsable a nivell provincial
de fer funcionar la ficció representativa.

Aquests mecanismes electorals ficticis
convertien els Ajuntaments en entitats

dependents, subordinades. La seva auto-
nomia era mínima. sobretot per la migra-
desa extrema dels seus recursos econb-
mics, peró també per la seva dependéncia
dels governadors civils. L'Ajuntament
podia ser destituit pel governador.

A Girona es doná una d'aquestes
"suspensions" escandaloses, que va afec-
tar l'alcalde Josep Mollera. La successió
dels fets ens il.lustra sobre les práctiques
polítiques del període. El 18 de febrer de
1876 presentá la seva dimissió el govema-
dor, Joaquín M" Lagunilla, i el dia 25 del
mateix mes prengué possessió del cárrec
el seu substitut, Fernando de Moradillo.
Des d'aquest momenl Josep Mollera ja no
presidí cap més sessió municipal. El 21 de
marq fou decretada la "suspensión" de
l'Ajuntament, adduint raons d'ordre
administratiu. Tot i que posteriorment un
dictamen del Consejo de Estado la
declará nul la, la destitució de Josep
Mollera fou ja irreversible.

En els governs provincial i municipal
predominaren les classes mitjanes, els
"notables" locals. La densa trama d'inte-
ressos de propielaTis. comerciants i pro-
fessionals configurá la base social del sis-

Iema polític restauracionista local.

El convent de Slf,. Aara,
nig endenocat,
retomá a propietat
eclesiásrca.
peró no va redif¡car-se.
D'aquesta maneft
pogué conformat-se,
al llarg del daner terQ

del seg/e passa¿

él caÍé¡ de Santa Clara.
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Carlins i

republicans

f e, preséncia carlina a Cirona era
I:innegable.El carlirme. peró. despres
de la derrota militar de 1876. es troba
sumit en el desconcert. Des del 1879 s'im-
posa l'estratégia, propugnada per Noce-
dal, del "retraiment", és a dir, I'actuació al
marge del marc constitucional. Amb tot, a

Girona, ja des del 1885, hi ha preséncia
carlina a l'Ajuntament, concretament
amb el regidor Rafael Masó.

Cal tenir present que entre sectors
significatius del catolicisme es creia que el
carlisme era l'única opció política legíti-
ma, perqué era l'únic partit que s'oposava
al liberalisme. La confusio entre integris-
me doctrinal i opció política era patent.
Els anys 1885-1888 foren de querelles
internes, que donaren lloc a l'escissió inte-
grista. Els sectors eclesiástics, majoritária-
ment, es decantaren cap a la intransigén-
cia doctrinal, i arrossegaren amb ells la
premsa. Els quadres polítics. en canr i. res-
taren fidels al carlisme, i controlaren el
Centro Moral Gerundense.

S'iniciá aleshores una reorganització
del partit amb criteris de modernitat. I
una certa acomodació al sistema. Fou lla-
vors que es creá el Cercle Tiadicionalista
de Girona. Des del 1891 els carlins parti-
ciparen en les eleccions generals. Eren les
primeres eleccions convocades amb sufra-
gi universal masculí. En el districte de
Girona presentaren candidat tant la facció
carlina, anomenada "leal", amb LIuís Tre-

Una grun majoda dd deeal girüí
s'¡dent¡ficava arnb el ca,íisnts,

A la foto, él nvnt. Jufie Daunís,

"Welán dd 1r bablón de Cerom',
de f exérclt Étlí

lles, com la integrista o "nocedalista",
amb Emili Sicars. perd cap d'elles no va
aconseguir l'escó del districte. De fet, el
carlisme, al districte de Girona, només
aconseguirien representació a Corts en les
eleccions de 1910, amb Dalmau Iglesias.

En canvi, els carlins tenien un seg-
ment no menyspreable de representació
en les institucions locals, tant a l'Ajunta-
ment com a la Diputació.

El balanceig entre 1'opció política i
I'opció insurreccional sovintejá molt en el
carlisme catalá i gironí. Així, l'any 1912, el
diputat per Girona. Dalmau lglesias. que
era un radical, proposá una alianqa amb
les masses republicanes per fer la revolu-
ció. En tot cas, l' actuació de Dalmau Igle-
sias fou sovint turbulenta. com es reflectí
en les eleccions de 1916, en qué estigué
enfrontat al candidat republicá i, sobretot,
al candidat de la Lliga, Santiago Masó.

Respecte als partits republicans, cal
dir que en el sislema canovista es preveia
un bipartidisme d'alternanga, i l'existéncia



tolerada dels republicans, simplement
com a corrent marginal.

El republicanisme, després del Sexen-
ni, es fragmentá en diversos corents. En
relació amb el régim monárquic, hi hagué
des d' un sector tebi encapqalat per Caste-
lar (possibilista), fins a un sector radical,
insurreccional (següdors de Ruiz Zorrilla).
Quant a la configuració de la República, hi
havia des dels unitaris als federals histórics.

A Girona també es feren patents
aquestes divisions. Ldgicament, els pri-
mers a tenir preséncia pública foren els
sectors possibilistes. Tingueren una repre-
sentació a l'Ajuntament gironí des del
1883. amb Pau Alsina i Benet Massot.
Tots aquells acords que significaven un
reconeixement de la monarquia eren
votats en contra pels regidors republicans.
Disposaven també de premsa prdpia, diri-
gida per Artur Vinardell. Tot i la seva
moderació. iel seu republicanisme sovinl
merament fofmal, representaven les veus
més properes als sectors populars.

D'altra banda, l'estratégia propugna-
da des de l'exili per Ruiz Zorrilla, aixó és,

la via insurreccional i colpista, tingué un
protagonisme trágic a la ciutat. L'abril de

1884 hi hagué, en efecte, Ia insurrecció
d'alguns oficials a Santa Coloma de Far-
ners. Fracassada la temptativa colpista i
jutjats els insurrectes, el comandant
Fer¡ándiz i el tinent Bellés van ser afuse-
llats a Girona, el 28 de juny, amb gran
consternació de la ciutat.

A partir del 1880 comengá la recons-
trucció del partit federal, amb Pi i Margall
com a punt de referéncia. Perd a Catalu-
nya el federalisme hagué de debatre la
seva posició enfront del calalanisme
emergent. L' orientació catalanista estava
marcada per Valentí Almirall. A Girona,
aquest corrent es manifestá clarament ja
el 1888. El regidor republicá Joan Porre-
ron es declará catalanista, i reivindicá I'ús
del catalá a l'Ajuntament.

La forqa del republicanisme federal a

la ciutat fou molt important. L'any 1891

va ser el partit més votat a la ciutat, i des

del 1895 disposá del periddic El Autono-
mista. D'allra banda, el partit es dotd,
l'any 1896, de locals socials propis, el Cen-
tre Republicá, al carrer del Carme. Per tot
plegat, a partir del 1903, i prdcticament
fins a la Dictadura, el partit republicá fou
el que recollí més vots a Ia ciutat.

.ti,,



Un endeutament
GTONIG

p t déticit acumul¡r per I Ajunla-
I-lment v¡ ser l'auténtic taló d'A-
quil.lcs de la gestió municipal. Les pri-
meres dadcs linanceres, el prcssupost
de I'any económic 187-5-76, ens parlen
d'un dcute d'anteriors pressupostos de
266.759 64 pessetes. L'any següent el
dé[icit pressupostari previsl pujara a

363.099 pessetes. Era una xifra
astronómica per a 1'Ajuntament d'ales-
horcs. La causa d'aquest crescut
endeutament, segons la Corporació
municipal, hauria estat el dcsgavell
financer del Sexenni revolucionari (es
parla de 100.000 duros no recaptats) i
les despeses extraordináries de defen-
sa, valoradcs en 19.401'76 pessetes (a

part de Ia quantitat de 111.406'64 pes-
setes. "violentamente exigida" als veins
com a contribució de guerra).

Sigui com sigui, el fet real és que
sobre 1'Ajuntament plovien les demandes
d amortització de crédits. Els creditors
més significatius eren la Hisenda de I Es-
tat. que reclamava amb insistencia un
deute de 119.557 pessetes; la Diputació
Provincial. que \a veure creLrer l'impagat
municipal gironí fins a 99.977'83 ; i l'em-
presa Barrau, subministradora del gas de
l'enllumenat, que erigia el cobrament de
139.529 pessetes de mensualitats endarre-
rides. Obviament, caldria afegir-hi altres
nombrosos creditors menors. Els matei-
xos empleats municipals sovint acumula-
ven mensualitats impagades.

El cas més paradigmátic, tanmateix,
és el de Pasqual Espelt. L'any 1867, en
efecte, Pasqual Espelt havia construit un
aqüeducte a Ia séquia Monar. amb un cost
de 1.600 escuts. aixó és, 4.000 pessetes.
Aquest deute, després de múltiples recla-
macions, li fou reconegut per I'Ajunta-
ment, peró no se li va pagar fins a la
darreria de 1888; iel constructor encara
hagué de renunciar al 50% del deute pen-
dents. Havien passat vint anys !

L'ajuntament
de la ciutat

actuá
cond¡c¡anat

sempte
pel una gran
¡nsuf¡ciénc¡a

pressupostár¡a.
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Algunes dades pressupostáries

1814-75

1ü5-76
1816-77

18',7',7 -78

1878-7S

1879-80
1880-8i
1881-82

Ingressos

86.180',15

98.39',t'94

135.411',82

162.0',7',7'28

1,42;t92'08
162.313',09

156.856',40

157.698'78

Despeses

163.839',75

178.695'0't

245.250'63
165.815',90

1',70.1,54'19

191.986'18

195.706',51

185.476 89

Déficit
'17.659',60

80.297',13

109.838',81

3.738'62

n 362'7L
29.673'08
38.850'.11

n.718'11

Défkit consolklat
344.41g',24

363.099'00
333.612',49

296.012'94

2fi.9m'58
268.801'40
238.185',99

282.125',47

Só, ex¿rete§

de documents
mun¡c¡pals,
pero h¡ ha algunes
d/screpincles;
ca! cons¡derarles
or¡entat¡ves.
Les ÍIres són
en pesse¿es.

L'any económ¡c
comeneava el jul¡ol.

El més preocupant era que el proble-
ma financer municipal era de naturalesa
estructural. Ho reconeixia tant la mateixa
Corporació: -"los ingresos figurados en el
presupuesto(...) apenas bastan para cubrir
las atenciones de caracter ortlinario"-.
com el governador civil. Així, l'any 1885
el governador José González Serrano,
deia que "/a aflictiva situación económíca
del Munictpio fera] creada(...)por la
misma fuer¿o de lur circunstoncia:. que
imponen a los Ayuntamientos sacrifícios
superiores a sus fuerzas...",

Malgrat 1'extrema contenció de la
despesa, durant molts exercicis econó-
mics les despeses ordináries eren supe-
riors als ingressos. El pressupost de 1878-
79 ens il.lustra sobre aquesta considera-
ció, a més de permetre'ns descobrir la
magnitud del deute acumulat, en posarJo
en relació amb les grans xifres del pressu-
post ordinari. Efectivament, per aquest
any econdmic les despeses ordiná¡ies
pujar en a I 70. 154 7a pessetes: el. ingres-
sos. a 142.792'08 pessetes; en resultava,
per tant, un déficit de 27.362'71 pessetes.
que calia afeg al de la liquidació d ante-
riors pressupostos, aproximadament de
300.000 pessetes. La liquidació de pressu-
postos ordinaris amb déficit no seria
excepcional: els anys econdmics 1879-80 i
1980-1881 es van saldar amb déficits de
36.055'82 pessetes i 38.850'11 pessetes,

respectivament. L'Ajuntament reconeixia
"la gran carestía de f ondo s(....)p ara
emprender ninguna clase de obras de
alguna importancia". Tanf era així, que
els veins havien d'empendre obres que
corresponia de fer a I'Ajuntament, com
ara la construcció d' una claveguera al
carrer de Santa Clara.

Aquest endeutament crdnic generá
mil-i-un incidents. Per exemple, el maig
de 1877 I'empresa del gas va suspendre'n
el subminist¡ament, de tal manera que
I'Ajuntament, reunit d urgéncia sota la
presidéncia del governador civil, s'hagué
d'il.luminar "por medio de aceite
petróleo". L'Ajuntament va haver de ple-
dejar també amb la Hisenda pública,
insensible als arguments raonats del Con-
sistori, i encetar gestions inacabables.

De fet, fins a l'any 1883 no comengá a

apareixer en el pressupost ordinari un
migrat ruperávit. que. tanmateix. era
encara absolutamenl insuficienl per eLru-
gar el gros deute consolidat. Per aixd,
bona part de la gestió municipal es trobá
hipotecada per aquest desequilibri endé-
mic. Malgrat la polÍtica de contenció de
Ies despeses i la bona gestió del llarg man-
dat d'Emili Grahit, el deute continuava
essent molt elevat. El 30 de juny de 1891
pujava encara a 232.568'26 pessetes. Amb
aquesta hipoteca, era impossible de fer
projectes d'una certa volada.



irona, "Flaza
de guerra"

I va la pau. I Ajuntament confiar a

fLraonablement que fos suprimida la
consideració de la ciutat com a "plaza
de guerua" . amb totes les servituds que
aquesta denominació comportava.

Una comissió municipal, formada pel
governador civil, l'alcalde i el regidor Felip
Lloret, va desplagar-se a Madrid a final de
marq de 1876, per tramitar aquesta supres-
sió ent¡e d'altres qüestions. Els delegats,
acompanyats pel diputat Pelai de Camps
anaren, efectivament, al Ministeri de la
Guena, perd de seguida s'adonaren que la
gestió seria inútil, "con evidentes señales de
que tendría un éxito tan desgraciado" .

En efecte, e[ 2 d'octubre l'Ajuntament
s'assabentá que la petició havia estat dene-
gada. El Ministeri de Ia Guer¡a només feia
una concessió insuficient, la promesa d'as-
senyalar una área d'expansió de la ciutat
("poligono de excepción" se la denomina
oficialment), i encara amb moltes cauteles.

La delimitació d aquesta área fou lenta,
i plena d incidents. Els veins i el mateix
Ajuntament hagueren d'insistir una vegada
i una altra, i demanar la influéncia de dipu-
tats i senadors (Pelai de Camps, Josep Flo-
rejachs,...). El marq de 1878 semblava que
la qüestió estava en vies de resolució. El
brigadier d'enginyers responsable de la
defensa s'havia traslladat a la ciutat per
definir el polígon, des del Carme a Pedret,
que podria ser urbanitzat. Tanmateix. no es

resoldria fins cap a finals de I any 1881.

La considerac¡ó de la ciutat com a plaga forta
comporlá el nanteniment de les muralles i baluars.

A la foto, muralla del Pes de la Palla

¡ porlals d'en V¡la ¡delCarme.

Perd el "trazado general de zonas y for-
tificacíones" continuava encallat, i el "pro-
yecto de defensa para la plaza" anava per
llarg. D aquí que els efectes del"polÍgono de

excepción" fossin " limítados y restrirtivos" .

En tot cas. la consideració de Girona
com a "plala de guerra" comportá greus
inconvenients per al desenvolupament
urbanístic, i fou un motiu permanent d'in-
cidents i indefinicions.

Sovintejaven les queixes pel "celo exa-
gerado" del Ram de Guerra. Es constata-
va vna "marcada tendencia" de I adminis-
tració militar a restringir els drets de pas
(per exemple, a la Pujada de les Pedreres).
La ciutat, de nit, romania en bona part
tancada, amb tots els inconvenients que
comportava per als veihs residents extra-
murs. Finalment. el 13 de juny de 1879 es

va,convenir que les portes del Carme,
d'Alvarez i de Franqa restarien obeftes les
vint-i-quatre hores del dia. Les altres, amb
tot, quedaven tancades de nit (malgrat les

queires dels veins de Figuerola).
L'enderrocament de les muralles era

desitjat pels veihs. El setembre de 1880 el
Centro Industrial y Mercantil instá I'A-
juntament a tramitar l'enderrocament del
tram Figuerola-Sant Francesc. L'Ajunta-



Les muralles i el porlal d'Alvárez,
amb la plaQa Marqués de Camps a pimer terme,
a les daner¡es del segle passat.

ment contestá que I'expedient estava
obert des del 1871, perd que, ateses les
circumstáncies, desfavorables, no era el
moment d'insistir-hi.

En canvi, el marE de 1883, en una
" Exposición a 5,M.", es reiterá la deman-
da, afeginthi que els solars deslliurats fos-
sin "de utilitlad pública". Tarlmafeix, el8
d'octubre una R.O. denegava l'enderroca-
ment sol.licitat "por razones de caracter
militar",i encara advertia que, si mai s'en-
derrocaven, "siendo de propiedad del
Estado", els solars serien venuts per
finangar noves instal.lacions militars.

A partir de 1887 s'iniciaren unes com-
plexes negociacions de cessió de trams con-
crets de les defenses de la ciutat. El Ram de
Cuena erigia inlercanüs i compensacions.
L'Ajuntament, per exemple, s'interessava
pel baluard. de Figuerola, i oferia permutar-
1o per les Aligues. Qualsevol proposta era
refusada. Tot semblava innegociable. El
marq de 1888 el Govern declarava que,
"por ahora y mimtras no se decida la orga-
nización de las defensas del campo atrinche-
rado", no hi havia res a parlar.

La Corporació, peró, no va cedir al
desánim. L'octubre de 1889 l'alcalde s'en-
trevistá amb el general Calleja, " Inspector

Tone Affons X ,

ed¡f¡cada durant la
darera ca inada

General de Defensas del Reino". Estaven
d acord que les muralles no tenien ja cap
utilitat defensiva, perb el militar insinuá
amb nitidesa que hi havia una relació
diecta entre la cessió de les muralles i la
construcció de noves casernes.

El febrer de 1890 s'havia aprovat el
nou sistema defensiu de la "plaza". Es
preveien onze projectes complementaris, i
s'afirmava que es farien "cuando los
recursos económicos - ho permetessin.

A partir d'aquest moment s'entrá en
una negociació clarament mercantil. Una
primera oferta de 100.000 pessetes fou
refusada rodonament; la demanda del
Ram de Guerra era de 400.000 pessetes.

En la negociació, hi intervenien els dipu-
tats a Madrid, i molt especialment el sena-
dor Ferran Puig. Al llarg de 1891 conti-
nuaren els trá,rnits. El propdsit del Govern
era d'anar a una subhasta.

El contenciós, tanmateix, comengava a

ser lavorable a l'Ajuntament. El reconelre-
ment que les defenses eren obsoletes. que ja

no tenien cap funció estratégica, fou decisiu.
D'altra banda, l'inici de la construcció del
fort de Sant Juliá de Ramis va eliminar qua[-
sevol excusa defensiva. La pressió de l'Ajun-
tament seria, a partfu d'ara, molt més eficaq.

.tl:":.'



Els ponts

p ts ponts de la ciutat sobre l'Onyar.
Len encetar-se el penode. es trobaven
en un estat desastrós, amenagaven rurna i
eren perillosos. El pont del Carme es
considerava inservible. El pont de fusta
de Sant Agustí, anomenat també "de la
Princesa", tenia un péssim estat, i s'ad-
vertí a l'Ex¿rcit que no hi fes passat tro-
pes en formació, i finalment es tanca pro-
üsionalment. No oferia pas millor aspec-
te el de Santa Clara, anomenat popular-
ment "de les Palanques Vermelles". Un
informe técnic, del juny de 1875, proposa-
va construir de nou el pont de Sant Agustí.

L Ajuntament. malgrat reconéixer que
no tenia cap possibilitat de finangarJos,
veient que eren imprescindibles, el juny de
1876 acordá construir-los de nou tots dos,
el de Sant Agustí i el de Santa Clara.

Per arrodonir el panorama. ja prou
ombrívol, el 19 d'octubre d'aquest any hi
hagué una nova riuada a Girona a causa de
la qual resultaren totalment destruits el
pont del Carme i el de les Palanques Ver-
melles. També els ponts sobre el Güell, el
de Figuerola iel de Mart. sofriren impor-
tants despedectes. S'imposava una solució.

El Govern, per ajudar a reparar els
danys causats per l'aiguat, va concedir una
subvenció de 4.000 pessetes.Aquells matei-
xos dies la junta dels gremis de la ciutat va
demanar a l'Ajuntament que s'allargués Ia
plaga de les Cols. obstruida encara per la
casa de Felip Lloret, i que es construís el

pont de les Peixeteries Velles, tot manifes-
tant que estaven disposats a aportar a

aquest objecte 30.000 pessetes. Amb
aquestes aportacions es van iniciar les ges-

tions per a la construcció dels dos ponts.
El 7 de desembre de 1876 s'acordá

d'encarregar el de les Palanques Vermelles
als enginyers francesos (de la casa Eiffel)
que estaven dirigint les obres de construcció
del ferrocarril. El 21 de desembre s'aprová
el projecte i es convocá la subhasta de mns-
trucció. lti concorregueren tres empreses. i

l'oferta més económica resultá ser la de G.
Eiffel y Cia, de París, representada per A.F.
Fregnau, de 19.750 pessetes. També s'en-
gegá el procés de construcció del pont de
Sant Agustí, guanyat en subhasta l'1 de
febrer de 1877 per Raimon Reventós, de
Barcelona, ja que, amb 14.500 pessetes era
l'oferta més econirmica de les quatre pre-
sentades. El projecte aprovat era de Joan
Torras iCuardiola. arquitecte i enginyer.
que fou un dels mestres d'Antoni Gaudí i
afífex de la primera siderurgia a Catalunya.

El cost final del nou pont de les Palan-
ques Vermelles pujá a 22.500 pessetes. EIs
recursos per finangar-lo procediren básica-
ment de les indemnitzacions pagades per la
companyia del ferrocarril (25.000 pessetes)
i de la subvenció de I'Estat per la riuada
(4.000 pessetes), més 3.337'93 pessetes

Foto de l'any 1 877 amb els ponts

de les Peixeteies Velles
¡ el de San¡ Agustien construcció.



sobrants de 1'operació u¡banística del
carrer Esparters. Els dos ponts reconstruils
s'inauguraren sense celebracions especials.

Respecte al pont de fusta sobre el Galli-
gants o del carrer del Llop. per un conveni
establert amb Miquel Cat el 29 de setembre
de 1876, aquest es comprometia a construir-
lo a canü del permís d'emmagatzemar fusta
a la placeta de Sant Nicolau. Al cap de vüt
anys, peró, una nova riuada se'l va empor-
tar, el setembre de 1884. Inicialment s'a-
cordá de reconstruir-lo, amb un cost de 75
pessetes, perd poques setmanes més tard es
deteminá fer-lo de ferro i obra, segons un
projecte de Joan Tonas i amb un pressupost
de 1.025 pessetes. Els veihs van allegar que
era massa estret, i fou ampliat a 2 metres,
entre d'altres raons perqué hi pogués passar
la processci del Corpus"sin agobio".

Al caner del Carme es refeu el pont de
fusta existent i malmés per les riuades. Els
veins, perd, demanaven la construcció d'un
pont que permetés el pas de carruatges i
que comuniqués Ia caretera de Sant Feliu
de Guíxols amb la de Ba¡celona. Perd el
cost, avaluat el febrer de 1885 en 264.451
pessetes, en feia impossible la construcció.
El 1903 va ser substituit per una passera
senzilla de formigó, que posteriorment, a
petició dels veins, fou ampliada per tal que
hi poguessin passar els carruatges.

Ant¡c pas de la barca a Sant PonQ pet a creuar
elTer, en una foLo de t'anv 1877. que doo¿
nom al pont que s h¡ constui el 1 904.

Existien a la ciutat altres palanques,
passallisos i guals, sotmesos sempre a la
intemperáncia de les freqüents riuades; tant
sobre I'Onya¡ o el Güell, com sobre el Ter.
Hi havia, per exemple, la palanca de la Font
del Rei, a l'Onyar, o l'anomenat Pas d'En
Benet, gual existent a Pedret. I sobretot el
Pont Major, o pont de l'Aigua, sobre el Ter

D'altra banda, I'any 1902 s'iniciá Ia
construcció del pont de la Barca, que s,i-
naugurá el maig de 1904. en el lloc on exi:-
tia des de temps antic un pas del Ter que se
salvava amb barca. Aquest pont permeté
crear una nova travessia de Girona-

L'any 1906 el pont de ferro del capda-
vall de la ronda Ferran Puig. de rianants,
fou subsituit per un nou pont d'obra. El
de ferro fou desmuntat i armat de nou al
carrer Cerverí. també sobre el Güell.

Encara, I'any 1912 s'iniciá la construc-
ció del pont del Pes de la Palla, sobre
l'Onya¡ que unia la rambla Verdaguer i Ia
rambla Pi i Margall; va ser inaugurat el
marg de 1913. I1'any 1915 s'alqá l'elegant
pont d'en Gómez, per a vianants, dissen-
yat per Martí Sureda. Per donar-hi accés
pel marge dret, calgué enderrocar la plan-
ta baira d'una casa del carrer Ballesteries.
propietat de Miquel Gómez (d'aquí ve el
nom del pont), de manera que s'hi entra
com per un túnel.

Elpont de I'Aigua,
al Pont M4or



tr0 na
arguesI les

ñ rnore ha riscut semore oendent
U d.l" ,"u, rius. Per a bé i pár a mat.
Les aigües eren antigament una de les

seves fonts de riquesa. Aixó explica
1'extraordinária importáncia que es

dóna a tot alló referit als cabals dels
rius i séquies.

Les sequeres provocaven l'agudització
dels interessos contradictoris. L'estiu de
1877, per exemple, hom acusá els regants
d'abusar de les aigües de la séquia Monal
de manera que les fábriques del Mercadal
no podien utilitzar la forga hidráulica, i
aquesta circumstáncia posava en perill,
asseguraven, el treball de 400 famílies obre-
res; en canvi, afavoria els molins fariners del

Comú. La sequera s'allargá, de tal manera
que el gener de 1878 totes les parrdquies
van fer rogatives "ad petendam pluvíarum" ,

i es preveia celebrar,com era consuetudina-
ri, en cas de sequera exÍema, el ritu de dir
tretze misses a l'altar de sant Narcís i dotze

més al de sant Dalmau Moner.
L'aprofitament de la forqa hidráulica de

la séquia Monar doná peu a un seguit inaca-

bable de plets i informes jurídics. En bona
pafl eren promoguts per la raó social Masa-
guer e hijos. Saüeti. L any 1884 hi haüa qua-

tre mntenciosos simultanis. Aquests litigis es

van aguditzar el 1886, i sobretot el 1887. Un
treballador de La Gerundense, Hilarió Ven-
tula, havia estat acomiadat per haver decla-
rat a favor dels drets municipals (en conse-
qüéncia l'Ajuntamenl li donaria fei¡es oca-

La Séqu¡a Monar era v¡tal per a la aiutat.

La ut¡litzacó de les seves a¡gúes

fou motiu de Plets ¡nacabables.

sionals, per "obligación moral"). Esfa'ta et
joc, la mateira propietat dels molins. Per

aixd I'Ajuntament va recórter als millo¡s
advocats. fins i tot a Manuel Duran i Bas, i
va fer servir tots els recursos polítics al seu

abast. Finalment les múltiples gestions es

van cloure amb éxit: els moüns del Comú,
necessaris per a l'enllumenat públic, van ser

exclosos de la venda (29 de juny, de 1887).

L'alcalde, Francesc de P Massa, podia tan-

car el seu segon mandat amb satisfacció; va

publicar un pregó donant-ne notícia als ciu-

tadans, va fer engalanar l'ediñci consistorial i
es van celebrar balls populars.

També el molí de Pedret fou motiu de

conflictes i controvérsies, en aquest cas

amb la paperera La Aurora. El contenciós
s'agreujá l'any 1891, i l'Ajuntament va
recórrer a 1'Audiéncia en defensa dels
seus drets. Finalment s'arribá a una
concórdia amistosa.

La ciutat, d altra banda, es mostrava
gelosa sempre de la consewació dels cabals,

especialment del riu Ter. Sempre que hi



havia demandes de concessió d'explota-
cions de l'aigua del riu, l'Ajuntament com-
parexia per oposar-s'hi. Així ho va fer el
1878 contra la pretensió de desviar aigua del
Ter des de la bassa del molí de BonmatÍ.
perqué creia que podia perjudicar el cabal
indispensable per a les indústries de la ciu-
tat. Ja anterioment, el 1877, havia protestat
"enérgicamente" per la sol.licitud de permís
presentada per Eusebi Pons per fer un
transvasament d'aigua del Ter a Barcelona.

En aquest mateix sentit, l'agost de
1882 l'Ajuntament recorre contra una
nova demanda de concessió d'aigua del
Ter per a l'abastament de Barcelona. La
sol.licitud. de Manuel Duran Cost. preveia
Ia construcció de quatre pantans (a Masies
de Roda, Santa Maria del Corcó, Vilanova
de Sau i Tabertet) amb una capacitat
d'emmágatzemament de 43.446.960 mr.

D'altra banda, les aigües eren també
un problema per a la ciutat. Les riuades se

succeien cíclicament. amb efectes devasta-
dors. Podem recordar l'aiguat del 19 d'oc-
tubre de 1877; Julián de Chia, que s'havia
interessat pel tema com a historiador, en
féu. aquesta vegada com a secrelari muni-
cipal, una interessant crdnica. Les c¡escu-
des del Ter, de l'Onya¡ del Güell i del
Galligants van comengar "siendo las d.os y

media de la madrugada", i arribaren a l'a-
pogeu entre les 3 i les 4 de la tatda. Sorto-
sament, no es produiien desgrácies perso-
nals, peró els danys materials, en part atri-
buits a les obres de construcció de la via
férria, fo¡en molt importants.

Les riuades es van repetir el 1884,
concretament la nit del 14 al 15 de setem-
bre, ara causades básicament pel Güell, i
provocaren la mort per ofegament d'una
dona i dos fills seus petits en un soterrani
del carrer de Santa Eugénia, que fou la
zona més afectada. També el Galligants
sortí de mare.

Les inundacions se succeien amb
mondtona regularitat, provocades pel des-
bordament del Ter (1898 i 1919), de I'On-
yar (1907 i 1920) o de tots dos plegats
(1885, 1902, 1903, 1908 i 1921). Normal-
ment el desbordament del Ter comportava
inundacions de la Devesa i del sector de
Figuerola. Les de l'Onyar afectaven els
carrers baixos del barri vell. Quan coinci-
dien les pujades dels dos rius. podien inun-
dar també Pedret. A vegades, encara, es

desbordava el Güell, i I'excés d'aigua afec-
tava aleshores la Rodona i el carrer de
Santa Eugénia. El 18 d'agost de 1921, una
riuada del Güell va causar la caiguda d'una
paret de tanca ila mofi d un ferroliari.

La ¡nundac¡ó

de 18 d agost
de 1921 va ser

deguda al Gúell,
i va causar la morl

d'un treballador
dels ferrocan¡ls.



L'enllumenat
e léctric

f n instal lació de l'enllumenat eléc-
I-ltric a Girona es produi l'any 1886.

La ciutat esdevingué així capdavantera
a Espanya, grácies a Ia decisió de l'A-
juntament i a l'avangat nivell tecnoló-
gic de la fábrica Planas i Flaquer

En iniciar-se la Restauració, 1'enllu-
menat públic anava a cárrec, per concessió
municipal, de I'empresa de gas Barrau i
Cia. Perd el servei era deficient, com posá
especialment de relleu l'any 1883 el gover-

nador Ricardo Ayuso, que va prendre
mesures contra l'empresa.Quedaven dos

anys de contracte, amb I'empresa Barrau, i
calia estudiar la convenidncia d'instal lar
un enllumenat eléctric. com es va remar-
car en la sessió del 17 de maig de 1883.

Instal.lat el nou Ajuntament de Francesc
de P Massa, en una de les primeres ses-

sions del Consistori, el 2 d'agost de 1883,

el regidor Modest Furest va llegir una
"extensa y luminosa Memoria científica"
que demostrava els avantatges de l'electri-
citat, tant des de l'óptica técnica com des

del punt de vista económic, i proposá
d'utilitzar Ia forga motriu del molí de Baix.

Aquest mateix an¡ 1883. l'enginyer
Narcís Xjfra i Masmitjá [eu un primer
assaig, mitjanqant una dinamo col locada
a la central del Molí. d'enllumenat eléc-
tric públic, que abastava la Rambla ila
plaqa del Vi.

L'any 1884les relacions amb l'empresa
Barrau es van fer més tibants. De fet, l'em-
presa del gas volia forgar una prórroga de
la concessió, per quinze anys més. En
aquest context, el regidor Andreu Tuyet
informá sobre la possibilitat de "la ilumi-
nación parcial de esta Ciudad por medio de

luz eléctrka" , i va dir que " creía llegado el
caso de que se procure por de pronto la
inmediata instalación de algunos focos en la
Plaza Constituc¡ón y de las Colel' .

L'empresa del gas tensava al máxim
la corda buscant la prórroga del servei, tot
"intimidant" amb l'amenaqa d'interrom-
pre el servei. Andreu Tuyet ialtres regi-
dors, davant de la peremptória situació,
van proposar la substitució del gas per
petroli. S'arribá al convenciment que no
convenia de cap de les maneres prorrogar

L'enginyer Narcis X¡fra, a qu¡ cal atibu¡r
en bona pañ I'aplicació precoQ

de I'electñcitat a la c¡utat.

i

i



la concessió. Aleshores l'empresa Barrau
y Cia informá I'Ajuntament que tallada el
subministrament de gas el dia 23 d'octu-
bre, amb el propdsit de posar l'Ajunta-
men.f "en un conflicfo" en vigflies de les
Fires. El governador civil, advocant una
" cuestión de orden público" , ordená a

l'empresa de continuar el servei. Entre-
tant, 1'Ajuntament hauria de prendre
alguna resolució.

El Consistori va debatre la qüestió
ámpliament. L'alcalde, Francesc de P
Massa, i dos regidors defensaven la conti-
nuitat de l'enllumenat amb gas, "a la vi¡ta
de los resultados poco sttisfactorios" de I'e-
lectricitat. Andreu Tuyet, Pau Alsina i
Modest Furest defensaven aquest sistema.
basant-se en l'experiéncia d'alguns 'focos"
a Barcelona i Madrid i en I'enllumenat de
places i carrers a Santander. Els pafidaris
d'aquesta opció van obtenir deu vots. La
decisió d'anar a la substitució de l'enllume-
nat de gas per l'eléctric era ja ferma.

El juny del 1885 es féu un segon
assaig, amb la instal.lació de cinc llums
d'arc voltaic a la Rambla i a la plaga del
Vi. S'aná, doncs, cap a l'electrificació total
dels carrers i places de la ciutat. La confi-
guració angulosa dels carrers exigia la uti-
lització de lámpades incandescents. La
instal.lació aná a cárrec de Planas Flaquer
y Cia, en representació de l'empresa Ganz
de Buda-Pesth.

La inauguració del nou sistema d'en-
Ilumenat públic tingué lloc el 24 de juliol
de 1886, amb els actes festius de rigor.
Girona, així, esdevenia pionera a donar
aquest revolucionari servei (hi ha qui diu
que fou la primera d'Espanya. tot i que
sembla més raonable concloure que fou la
segona, després de Barcelona).

El 1887 s'acordá d'estendre el sistema
el¿ctric a tota la ciutat, peró airó no es faria
realitat fins ben avanqat els anys 90. Calia a
aquest fi reconvertir també el molí de la
Manola en central eléctrica; els trámits per-

Girona fou pionera en la instal.lac¡ó

de I'enllumenat públ¡c elécttic.

tinents es van iniciar el mateix 1887. Aquest
canvi d'ús donará peu a un nou contenciós,
ara amb l'empresa La Aurora.

D' aquesta aplicació precoE de l'elec-
tdcitat, avanq notable en una ciutat alrau-
lida com era la Girona del vuit-cents, cal
atribuir-ne el m¿rit, en bona part, a l'en-
ginyer gironí Na¡cís Xifra, que també va
assajar per primer cop la comunicació
telefónica directa entre Girona i Barcelo-
na, el mateir any 1877. Xifra va se¡ direc-
tor de la Sociedad Española de Electrici-
dad. on perfeccioná la dinamo eléctrica: a
partir de 1891 es dedicd a l'ensenyament,
primer a Conca i posteriorment a l'Insti-
tut de Girona. No podem menystenir, tan-
mateix, el paper rellevant que tingué en
aquest procés d'electrificació I'empresa
Planas i Flaquer.



EI ferrocarril
i els transports

ArGR-{r que el ferrocarril havia ja
arribat a Girona, la forma de

transport predominant, tant de persones
com de cámega. eren encara els carros i

les tartanes. El transport de viatgers de
llarg trajecte es feia amb drJigéncies.

Cal tenir present que la carretera
general passava pel centre de la ciutat
histórica. El pas de Ies mercaderies per f in-
terior de la ciutat era problemátic. Per alró
l'agost de 1887 I alcalde, EmiJi Grahit, pro-
posá com a prioritat del seu mandat la
construcció del que podem anomenar una
via de circumval.lació. Era un projecte ja
esbossat anteriorment, que consistia básica-
ment en la construcció o arranjament dels
guals de I'Onyar i del Güell i de Ia car¡etera
que des de Sant Pere, passant pel marge de
la Devesa, enllaEava amb el carrer de Santa
Eugénia i la carretera de Barcelona. D'a-
questa manera s'evitaria el pas pel centre
de la ciutat dels carruatges de transit.

L'any 1902 s'iniciá I'obertura de la
ca[etera a les Planes d'Hostoles per Sant
Gregori, i amb la consegüent construcció del
pont de la Barca, que fou inaugurat el maig
de 1904. Quan I'any 1918 es condicioná la
nova canetera de Girona a Sarriá per aquest
ponl. \ aconscgÚ de fet una nora travessia
de Ia general al seu pas per Girona.

L'any 1888, a proposta de Rafael Masó,
es féu una nova ordenació de Ies parades de
tartanes i caruatges procedents de Banyo-
les, la Bisbal, Palafrugell, Torroella de
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Per evitar el tráns¡t per la c¡utat
dels carros de pas es canstruí,

lany 1887, un pasallis a lOnyar,
i la canetera que vorejava la Devesa.

MontgrÍ i l'Escala, que tenien el final de tra-
jecte a la plaga d en Rosés. Va aprovar-se
que a partir d'aquest any s'instal.lessin des

del portal de FranEa fins a la pujada de Sant
FeIu. Les diügencies icentrals conti-nuaren
fent la parada al carrer de Ciutadans. Poc
temps més tard se'ls hi assigná la plaqa de
I Oli i Ia de Ia Constitució. Hi havia seneis
regulars de tartanes a Salt i a Sarriá.

A tinal de segle comencen a sorgir
novetats. Per exemple, als volts de 1888
va aparéixer eI "velocípedo" . L'any 1902
arribá a Girona el primer automdbil, pro-
pietat de Jaume Ciuró i de Mr. Baage,
británic: era tn Dion-Bouton. tl primer
servei de taxi, amb parada fixa a la plaqa
del Vi, data de l'any 1921.

El primer autobús de línia regular
(Girona-Banyoles) és deljuliol de 1911. A
partir d'aquest moment, i amb extremada
rapidesa, es van intensificar les línies
regulars cobertes per ómnibus.

El ferrocarril procedent de Barcelona
(de la companyia M.Z.A.), que aleshores
només arribava fins a Girona, comenqá



l'any 1876 la seva prolongació en direcció a
Franga. A Figueres hi arribá el 1871 , i a la
ftontera, finalment, el 23 de gener de 1878.
El traEat ferroviari pel terme gironí va ser
complex. S'havia d'evitar el risc que creués
en diagonal la Devesa. Un conveni amb
I'Ajuntament definí els criteris, i també els
terrenys municipals a ocupar. Amb tot, la
vía féria, amb el seu tragat sobre terraplé,
i a desgrat dels passos i ponts construits, no
deixava de ser una nova barrera per a la
ciutat. En canvi, val Ia pena de subratllar la
modernitat dels ponts de ferro construils,
sobretot el que travessava l'Onyar ja en la
seva confluéncia amb el Te1 deguts a I'em-
presa Eiffel.

El [errocarril era un mitjá de comuni-
cació i de transport de primera importán-
cia. Per airb va causar alarma la sol.licitud
de la Sociedad de Amigos del País, el
marq de 1884, de posar un abaixador a
Sarriá, prop del Pont Majo¡ petició que
subscrivia Ia Diputació. La demanda es
basava en les dificultats de comunicació i
de transport de I'estació gironina.

Girona, a part d'aquest tren d'ámbit
estatal i internacional, disposá també
d'altres ferrocar¡ils. de carácter comarcal.
Hi hagué un primer projecte el 1876, no
realitzat, de tramvia de Girona a Banyo-
les, amb un ramal a Ia Font Pudosa, pre-
sentat per Joan Vallés i Pere Serra.

L'any 1881 van aparéixer les primeres
notes sobre un tramvia cap a Olot. El pro-
jecte, molt ambiciós, pretenia unir Girona
amb Olot i Sant Joan de les Abadesses,
on connectaria amb el ferrocarril de
Ripoll i Vic. L'any 1891 es creá la com-
panyia The OIot and Gerona Railway Co.
Ltd. El primer tram del ferrocarril s'inau-
gurá el 1895. EI 1902 ja es podia fer el tra-
jecte Girona- Sant Feliu de Pallerols. Tan-
mateix, no arribá a Olot fins al 24 de juny
de 1911. La inauguració protocol.lá a tin-
gué lloc el novembre, i fou accidentada: el
tren descarrilá a l'estació de les Preses.

El juliol de 1886, Joan Goula i Soley
presentá un projecte de fe¡rocarril de
Girona a Sant Feliu de Guixols. L'Ajunta-
ment discrepá del tragat previst; no apro-
vava que la via férria seguís el carrer del
Carme. Proposá, doncs, que l'estació
s'instalés al pla de Vista Alegre, i que des
d'allí el trajecte seguís per darrera les
cases del car¡er. Canviat del tot l'emplaga-
ment, el t¡amvia s'inaugurá l'any 1892.

El tramvia del Baú Empordá, creat el
1887, i que inicialment arribava fins a
Flaqá, l'any 192L allargi el trajecte fins a

Girona. Ja l'any 1911 es discutia el tragat
per la ciutat d'aquest tramvia, ila seva
bifurcació al Pont Major fins a Banyoles.
La proposta primera era d'enllaEar-lo amb
el tren d'Olot, passant a frec de la Devesa.
Finalment la línia acabá a Pedret. La pro-
longació fins a Banyoles s'inaugurá l'any
1926, perd només per a mercaderies; a par-
tir de 1928 fou també per a passatgers.

Val a dir que aquests ferrocarrils
comarcals eren un exponent de la vitalitat
de les burgesies locals, sobretot de les
viles sureres. En canvi, la participació de
capitals de Girona hi fou mólt escássa.

L'estac¡ó de Giona,
amb la cobella met¿l¡ca,

desnuntada el 1 897



Alguns
serueis públics

MB la Restauració es prosseguí la
nova política de serveis munici-

pals. molt incipient encara, iniciada els
darrers anys del regnat d'lsabel II.

D'una banda. podcm observar el sorgi-
ment i consolidació de noves professions,
d'una importdncia social i cultural excep-
cional. Es el cas, per exemple, dels arqui-
tectes. Encara el 1875 es plantejava si calia
o no un arquitecte municipal: de fet. havia
sol,licitat 1a plaqa Manuel Almeda. perir
s'acordá que de moment no feia falta. Amb
tot. Almeda excrcirá d rrquitecte munici-
pal per a encárrccs concrets. El desembre
de 1876. se'l nomcná arquitecte municipal
gratuit, o sigui, sense sou ni retribució.El
febrer de 1882 Manuel Almeda manifestá
quc no volia continuar essenl un mer arqui-
tecte gratuft. S obrí un debat sobre el tema.

perqué I Ajuntament no tenia cap obligació
de tenir cn plantilla un arquitecte. peró, en
canvi, la llei establia l'obligatorietat de la
direcció d'un arquitecte en moltes obres.
Semblava convenient, doncs, de proveir la
plaEa amb un arquitecte, i de suprimir la de
mestre d obres. Així va aprovar-sej per
majoria. Manuel Almeda va ser nomenat
arquitecte municipal, amb un haver de
1.750 pessetes 1'any.

EI maig de 1890 Manuel Almeda renun-
cii a la plaqa perqué havia estat nomenat
arquitecte de la Diputació. Sol.licitá la plaga
vacant Mafií Sureda. que el setembre va ser

nomenat arquitecte interí,. i al desembre ja
va obtenir la plaqa en propietat, amb un
haver de 2.000 pessetes I'any.

Girona tenia ja servei d'aigua corrent.
Havia estat inaugurat l'any 1869. Era una
concessió a Ernest Abelló (del 10 d agost
de 1868) d'aprofitament d'aigües del riu
Güell i del seu afluent Bellacoia. a Aigua-
viva. de 14 lh. El 1879 la companyia és

denunciada per 1'enginyer-cap d'obres
públiques. per incompliment de les cláu-
sules de la concessió. en subministrar
aigua d'altres pous a part dels aprovats,
amb el risc que no fos potable i ocasionés
problemes d'higiene pública. Poc després,
el febrer de 1880 el governador civil va
declarar caducada 1a concessió: amb tot.

E/§ serye/s de
Coffeus i Telégrafs
s lnsta/./ei1

l'any 1922

a un ed¡Í¡c¡ nou
al capdamunt
de la Gran V¡a,

obra de l'arquitecte
Enr¡c Cat¿.
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se solucionaren els problemes i el servei
continuá sense entrebancs.

La concessió hagué d'ampliar-se.
L'any 1897 l'empresa subministradora,
propietat d'Alfons Llensa. comprá el pou
de La Gerundense i un edifici al caner del
Perill, que esdevingué la central. En aquest
mateir edifici, l'any 1898, s'hi construí una
torre ("la torre de l'aigua") per evitar alte-
racions en el subministrament. Més
avanqat el període, l'any 1920, es constituí
una nova empresa subministradora, que
modemitzá i millorá el senei. També cons-
truí el dipósit del carrer d Alemanys. amb
una capacitat de 2.000 metres cúbics.

Un altre servei ja existent era el dels
bombers-pontoners. A la ciutat tenien un
important papet no només en I'extinció
d'incendis. sinó també en l'auxili als ciuta-
dans quan es produién les inundacions (ins-
tal.lant ponts entle les cases, per exemple).

En iniciar-se el periode eren semipro-
fessionals, i cobraven en funciri dels serveis
prestats: aií, per exemple, hi ha constáncia
que el juliol de I'any 1875, per les tasques
d'extinció d'un incendi en una casa del
carrer del Carme, van cobrar 13 pessetes i
50 centims. Al final de 1875 es van reorga-
nitzar i s'aprová un reglament. Tot i les
millores successives sempre anaven mancats
de material. El 1882, I'incendi de l'adrogue-
ria del regidor Benet Massot posa en
evidéncia la necessitat de disposar de punts
de con¡eúó de les mánegues amb la xarxa
d'aigües. En part. aquesta proposta es féu
realitat a partir del conveni amb Ia societat
de les aigües del 1889, que preveia la
instal.lació de vuit boques. Amb tot, I any
1891 encara no havien estat instal.lades.

El 1891 s acordá, a proposta de I'ar-
quitecte municipal, de reconvertir les
casetes de la Rambla en Parc de Bom-
be¡s. L'abril de 1913 se'ls dotá de la pri-
mera bomba de vapor.

Els serveis fúnebres eren una conces-
sió municipal. En restar deserta la subhas-

El seve¡ d'a¡qua corent existia a la c¡utat
des del 1 869. L'any 1 898 es corstru/'
la "Tone de les a¡gües" al Mercadal.

ta va passar. durant forqa anys, a ser de
gestió municipal directa. L'any 1885 s'a-
provaren les taxes del servei. El servei
més barat era amb la "Pastera". i costava
1 pesseta.; el més cat un cotxe blanc tirat
per quatre cavalls. valia 50 pessetes.

Altres serveis depenien de l'Estat. Per
exemple, Correus i Telégrafs. Instal.lats
inicialment a la placeta d'accés a la Forga,
l'any '1.922 es traslladaren a l'edifici nou
de la Gran Ma. El señ/ei telefdnic era una
concessió de I'Estat, perd la petita história
de la seva instal.lació a Girona és fruit
d'una iniciativa personal. En efecte, el 16

de novembre de 1882. Ramon Ridaura
demaná permís per instal lar un teléfon
des de la seva rellotgeria, al número 2 de
la pujada del Pont de Pedra, al magatzem
del carrer de Sant Francesc. 9. La
instal.lacio del telé[on com a servei
públic. perd, va ser més tardana. L'any
1891 es demaná al Govern "la instalación
(...) de una red tele.fónica" . Finalment,
l'any 1904 el sewei fou posat a subhasta, i
s'inaugurá el gener de 1905.
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f, L: temes de seguretal preocupaven.
I-)lógicament. a la ciutal. Per aixó
existia, des del gener de 1857, la guárdia
municipal, composta d'un caporal i vuit
guárdies. Tot amb tot, persistiria encara
i persistirá molt de temps una certa
indefinició, que es feia patent amb el
transvasament sovintejat de personal
recaptador o de la brigada de jardins.
porters, agutzils i ordenances. Els sere-
nos a mitjan segle s'integraren també a

la guárdia urbana. com a guárdia noc-
tuma. La guárdia municipal no portava
armes. Aquest fet provocava una certa
indefensió, com posá de manifest l'alcal-
de, I'any 1893, a propósit d'un intent de
robatori a la destil.leria Regás, del Pont
Major, davant del qual el sereno no
pogué actuar.

Val a dir que l'actuació dels municipals
fou sovint conflictiva. L'abril de 1876, per
exemple. els guárdies municipals van ser
suspesos de feina i sou per haver-se insu-
bordinat, negant-se a complir l'ordre de
donar boles d'estricnina als gossos sense
morrió; posteriorment es van retractar.

El nomenament de guárdies i serenos
i les incidéncies que van ocasionar van ser
moltes vegades motiu de polémica (com,
d'altra banda. molts d'altres nomena-
ments municipals). El 1885 n'esclatá una a

propósit de la destitució de dos munici-
pals i un sereno.

Un¡formes

de gala de
la policia
mun¡c¡pal.

Molt més conflictiu va ser el nomcna-
ment de Joan Bta. Clará com a cap dels
serenos, el mes d'abril de 1887, amb l'opo-
sició d'un important sector de regidors
encapgalats per Pau Alsina i Rafael Masó,
que consideraven que el nomenament
s'havia fet amb "/igere.ea".

De fet. no gaire més tard, l'octubre de
1888, el governador civil demaná a I'A-
juntament que suspengués del servei el
cap dels serenos. per "los ventaias que
semejante jefatura podría proporcionarle
para los planes de conspiración que ali
menta el pafi¡do a que alanlea perlenecer
el interesado". El febrer de 1889 Clará
renunciá el cárrec. adduint raons de salut.

Ldgicament, la feina també comportava
els seus riscos. Sabem, així, que el novem-
bre de 1882 el sereno Eduardo Marca va ser
''heridu alevosumenl¿" estant de servei,

Malgrat diversos propósits de reorga-
nitzacio. la guardia municipaldiürna i noc-
turna no va experimentar gaires innova-
cions al llarg del període. Paulatinament
es va anar definint el seu paper i organil
zant amb més racionalitat. En aquest sen-
tit va ser important e[ nomenament com a

cap, el marg de 1915, de Salustiá Romero,
cárrec que ocuparia fins al 1953.

Po licia
i neteja urbana



La feina de mantenir l'ordre públic
era primordial, per a la guárdia municipal.
Els anys 1885-1886,concretament hague-
ren d'intervenir sovint per apaivagar con-
flictes i aldarulls promoguts per soldats.
Els governadors civils es queixaven que
els guárdies municipals efectuessin deten-
cions sense informar-los-en.

Ni que fos de manera subsidiária, la
guárdia municipal també feia funcions de
vigiláncia de la nefeja pública. D'aquest
servei en tenia cura própiament una bri-
gada especifica. peró sembla que no reei-
xia prou en la seva feina. A final de 1875

s'afirmava que la neteja urbana era molt
deficient, i algú suggeria de fer-ne una
concessió. Perd, posat el servei a subhas-
ta. el 1876 ningú no va concórrer-hi. icon-
tinuá essent de gestió directa.

Les clavegueres desembocaven direc-
tament a l'Onyar (abdl de 1876), concre-
tament en el punt on hi havia la "casa de
los estudios", alPes de la Palla, i en el sec-

tor Calderers-Barca. Les aigües del riu
eren, doncs, un problema d'higiene públi-
ca. Així consta, per exemple, l'estiu de
1876, quan s'afirma que l'Onyar fa una
" olor pestilente" , ma "fétida he¡liondez" ,
a causa de 1'embassament de les aigües.

El 1879 el governador, José M. de
Lagunilla, es queixava de que els veihs llen-
cessin escombraries al carrer des de fines-
tres i balcons. Ell mateix haüa estat el blanc

d'una deixalla llangada amb massa punteria
des d'un pis del carrer Ballesteries.

La manca de neteja urbana incitá el
governador Ricardo Ayuso. ja per si
mateix molt intervencionista, a deplorar
l'octubre de 1882 la brutícia de la ciutat
acumulada davant mateix de la seu del
Govern Civil i de la Diputació. Volia
corregir "/os abusos muy comunes en esta

Ciudad de arrojar desde las ventanas basu-
ras y aguas sucias" .

D'altra banda, el 1885, davant el perill
d'una epidémia de cólera, es van prendre
moltes mesures higiéniques. Amb tot, el
regidor Rafael Masó informá que la
comissió que ell presidia havia fet diver-
ses visites domiciliáries i havia pogut
constatar que la netedat de les cases era
bona. Aquesta realitat contrastava, en
canvi, "con la de las calles que por cierÍo
deja mucho que desear" .

En definitiva, la Girona de final del
XIX era una ciutat forEa descurada i
bruta, i ja ben entrat el segle present
encara no havia millorat gaire. No era
gens moddlica, evidentment. El mal cos-
tum de llenqar les escombraries de dret al
riu continuava amb plena vigéncia. Escri-
via Joaquim Ruyra que les cases sobre
1'Onyar seguien "la sinuositat del riu i
adoptant amb franquesa, a Ia vista de tot-
hom, I'actitud més convenient per a

llenqar a l'aigua llurs immundícies".

L Onyar recoll¡a d¡rectament
la bruticia de les clavagueres,

¡ les deixalles dels veihs.



J a teble demografia tingue com a

l-rconseqüéncia un cre ixement urbá
molt lent. Els darrers ttenta anys del
segle dinou es construí en els sectors
extrems, és a di¡ als carrers del Carme,
de la Rutlla i de Barcelona. a la Rodo-
na i a Pedret. Es van donar només 322
llicéncies (de les quals 69 eren meres
substitucions de cases enderrocades),
aixó és, no gaire més de 10 llicéncies
per any.

La Rambla va configurar-se básica-
ment tal com és ara. El 1875 s'iniciaren els
trámits per suprimir les voltes dels Espar-
ters i la casa que separava aquest sector
de la plaqa de les Cols. La negociació fou
laboriosa, peró en sortí una nova alinea-
ció de les cases. sense voltes en el tram
comprés entre el carrer dels Abeuradors i
el pont de Pedra, i la unió amb l'esmenta-
da plaEa de les Cols. El 1882 s'edificá la
casa Cosme Reitg (o Reig) a l'illa dels
carrers Vessador iMinali. amb un criteri
rectilini i neoclássic. A partir de 1884 s'or-
dená el conjunt urbá amb I'establiment
d'un bulevard, amb la plantació d'arbres i
la col.locació de bancs. EI resultat fou
l'actual Rambla, que ja a partir de 1885
s'anomená de la Llibertat, per "l'arbre de
la llibertat" que s'hi havia plantat arran
de la Constitució del 1869.

Aquest conjunt de propostes i realitza-
cions van se¡ obra de I'arquitecte Manuel
Almeda. Efectivament. des del febrer de
1882, Manuel Almeda imprimí un nou
dinamisme a la geslio urbanística gironina.
i multiplicá les propostes d'ordenació, amb
uns criteris poc respectuosos respecte a la
trama histdrica de la ciutat. Per la Rambla
de la Llibertat mateix, l'any 1892 va apro-
var-se un projecte de noves alineacions que
pretenia substituir els vells porxos medie-
vals i la seva forma convexa per unes noves
edificacions més en consonáncia amb el
gust de 1'¿poca. Sortosament, només una
altra casa va ser reedificada, l'any 1893,
segons el model neoclássic.

Aquesl plantejament inten/encion¡sta.
de reforma interior. recolzava en l'obsessió
per la millora de la sanitat i la higiene de la
ciutat, considerada insalubre, i també en cri-
teris urbanístics. Per aixó abundaren els
projectes d'eixamplament dels carrers histó-
rics, des d'Alemanys i Bellmirall (1882),
passant per la Forqa i Ciutadans, fins a la
mateixa plaga del Vi. S'aprovaren multitud
de noves alineacions: carers Nou del Tea-
tre, Portal Nou, Sabateries Velles, Fournás,
pujada de Sant Doménec, Ferreries Velles,
Neu i Arc... Si s'haguessin complert aques-
les previsions. Cirona hauria vi\l canv¡ar
radicalment la seva fisonomia característica.

Enduts per aquesta ldgica higienista,
el que es va fer és tancar i privatitzar una
colla de carrers molt estrets: el 1877. un
carreró adjunt a Mercaders; el 1887, el
carrer dels Mirallers, que fou incorporat a
la residéncia dels jesuites annexa a l'esglé-
sia del Sagrat Cor; el 1886, el carrer del
Botxí va ser adquirit per les monges Bea-
tes; al carrer de la Forga, van ser privatit-
zats els car¡ers d'Hernández i de Sant
Lloreng; a la Rambla, I'Ajuntament va
vendre el carrer del Cigne. que comunica-
va amb Ferreries Velles;...

Una altra modificació urbana signifi-
cativa va ser la del carrer de Santa Clara.

L'urbanisme
del darrer terg

de segle



Van cald¡e moltes negociacions, des del
1883 fins al 1900, per a definir les noves
alineacions que van afectar tres antics
carrers (Santa Clara, avinguda de les Pei-
xeteries i carrer Bernardes), i englobats
finalment en un de sol.

En el mateir sector del Mercadal. cal
dir que I'any 1879 s'obrí el carrer del
Nord. D'altra banda, continuá la configu-
raciri de la plaga de Ia lndependéncia.

El creixement fora muralles havia
comengat. El maig de 1879 s'aprová l'orde-
nació del nou caÍer de Lorenzana. El gran
salt, peró, es va fer amb la construcció del
convent de les Adoratrius, iniciada l'any
1890. Aleshores es féu un projecte de tot el
sector (Ronda, Ultónia, Lorenzana), de
llarga i complexa tramitació.

També s'ordená la plaqa Marquds de
Camps. Ja el 1877 es parlava de fer una
gran plaga als afores de Ia Pona d'Álra-
rez. L'any 1889 s'aprová el projecte de
plaqa i s'iniciaren els trámits per a la cons-
trucció.

El parc de la Devesa, definit com a tal
als anys 50 del segle passat. va experimen-
tar constants millores al llarg del darrer
terg de segle. La Devesa e¡a considerada
"tan bella como product¡vü".

Perd a més a més era bella i plaent. El
jardins van ser ampliats I'any 1882, i s'hi

construí el brollado¡ dissenyat per Martí
Sureda. El parc era freqüentat, i per aixd
a l'estiu hi havia un servei municipal de
lloguer de cadires. Aquesta concurréncia
multitudinária obligaria, a assumir la pro-
posta de Pau Alsina, de construir-hi uns
lavabos; en efecte, hi van ser instal.lats el
1884, en un edifici "pequeño y elegante".
Calia, tanmateix, corregir alguns abusos
dels ciutadans, com ara el passeig pel parc
amb cavalls i cotxes (i884-5).

Per completar el panorama urbanístic,
afegim algunes notes marginals. A partir
de 1878 comengaren a usar-se les llambor-
des. A tal fi, l'autoritat militar doná per-
mís perqu¿ s'empressin "sillarejos sueltos
de la Muralla" . D altra banda, a partir de
1880 es multiplicaren els permisos per
construir "terradets" (o galeries) en les
cases sobre l'Onyar. També fou a partir
d'aquest any que, paulatinament, es van
anar construint les voravies dels carrers.
Així matelx, podem constatar una tend¿n-
cia, des del 1890, a convertir antigues
finestres en balcons.

D'aquests anys, i des d'un punt de
vista d obra arquitectdnica emblemática,
només podem esmentar edificis eclesids-
tics: l'església i el col.legi del Sagrat Cor i
el convent de les Adoratrius. No deixa de
ser significatiu.

La Ranbla de h Ll¡beiat
va conÍ¡gurarse,

tal com la cone¡xem avu¡,

I'any 1884.
Ya ser e/ rcsu/tat

de suprim¡ les ant¡gues
Yolles d'Esparte§

donant a l'espa¡
entre el caner Abslndots

¡ el Pont de Pedra

una nova al¡n¡ac¡ó,

iun¡nt1o a h plaea

de /es Co/s.
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El cost
de

f e capitalitat administrativa. amb
.l-;els seu. serveis. era un component
económic básic de la ciutat. L'Ajunta-
ment, per tant, feia I'impossible per
garantir lestabliment d aquests 'erreis
a la ciutat. La necessitat de refiar-se
d'aquesta "externalitat" era el ressort
de qud es valia l'Administració estatal
per [er recaure sohre la débil economia
municipal obligacions própies.

Així. quan es crearen les Audiéncies,
l'any 1883, el Ministeri exigí que les despe-
ses d'habilitació dels locals anessin a cárrec
de I'Ajuntament. Es proposá 1 antiga Uni'
versitat, perd el cost de la remodelació un
(." enorme gasto" de 8.000 duros) no ho per-
metia, i es llogaren uns locals al carrer de
la ForEa, al costat mateix de l'Institut. El
primer president, Pedro Grande, felicitá
I'Ajuntament per 1'encert de la instal.lació.
La solució era, tanmateix, provisional.

De fet, tant el president de I'Audiéncia
com el del Tribunal Suprem r an pressionar
1'Ajuntament perqué fos instal.lada final-
ment de manera digna i en locals propis
(an¡s l88o-1887). Aquest darrer [ins i tot
va arribar a amenaEar de traslladar-la a

una altra ciutat de la província. L'Ajunta-
ment no trobava la mane¡a da satisfer les
exigéncies de l'administració de Justícia.
Molt irritat, el president del Tribunal
Suprem va trametre un ofici que el Consis-
tori trobá ofensiu. fins al punt que Andreu
Tuyet no dubtá a qualificar-lo de "¡¿7n

L aiuntament adquiilany 1905
la casa Pastors, i la cedícom a seu

de I Aud¡éncia ¡ dels Jutgats.

impertínente en el tondo como duro, violen-
to y agresivo en la forma". Finalment, el
1890 I'Audiéncia s'instal.lá en un edifici
nou -inicialment destinat a escoles- que es

construr al costat de la central eléct¡ica.
Al seu torn, els Jutjats van info¡mar el

juliol de 1890 que I edifici or es trobaven
amenaEava ruina. L'Ajuntament. malgrat
que la seu dels Jutjats era propietat de
I Estat, per solucionar el problema va deci-
dir habilitar el segon pis del mateix edifici
nou on s'havia instal lat l'Audiéncia.

Finalment, l'an¡r 1905 l'Ajuntament per-
mutá aquest edifici. del carrer de Sant Fran-
cesc, contigu a la plaga del MolÍ, per la casa

Pastors; i el 1907 va cedir la casa Paston per-
qué fos la seu de l'Audiéncia i del Jutjats.

Una situació similar es plantejá amb
I'establiment de Ia Comandáncia de la
Guárdia Civil. El marE de 1891 es van
demanar locals per instal.larla-hi, i s acordá
llogar una casa a la Pujada de Santa Llúcia.
per 80 pessetes mensuals. Aquest fet dóna
peu a constatar la situació contradictória en
qu¿ es trobava l'Ajuntament. En efecte, el
regidor Josep Prats s hi manifestá contrari,
perqué no creia bo que "el Municipio una a

las oblígaciones propías (....) las peculiares
del Estado"; Boxa li dond la raó, perd alho-
ra argüí que 1'amenaqa d'instal.lar la

capitalitat



Comandáncia en una altra població de la
província situava I'Ajuntament en l'alterna-
tiva d'haver de triar el mal menor

Tanmateix, fou el Ram de Guerra el
que més abusá d'aquesfa capacitat d'extor-
sió. Davant el propósit, el setembre de 1885,
d'instal.lar un regiment de cavalleria a la
província l'Ajuntament oferí la caserna de
Sant Francesc, amb la promesa de col.labo-
rar en l'habilitació segons les seves possibili-
tats. De fet. lestabliment d'aquesr regiment
era considerat beneficiós per a la ciutat.

Poc després d'haver-s'hi establert, es

va fer evident que el quarter no reunia les
condicions mínimes. Malgrat una R.O. del
1887 ql;.e " excita el patiotismo" de la ciu-
tat, l'Ajuntament no podia comprometre's
a fer una nova casema. Així, el regiment
de Cavalleria fou traslladat, primer a Olot i
posteriorment al castell de Sant Feffan de
Figueres. L'alcalde, Emili Grahit, a propd-
sit d'aquest trasllat, comentá amb acidesa
qrJe eru "muy reparabk el espectáculo que
el Ramo de Guerra estít dand.o en Gerona
con sus exigencios y pet¡ciones" .

Ja entrats en el present segle, quan
l'any 1917 es creá un nou batalló d'artille-
ria destinat a Girona, l'Ajuntament hagué

El mercat de bestiar, constru¡t l'any 1912,
va ser ced¡t a I exérc¡t per a habilitarhi

la caserna d' ai¡l ler¡a.

d'habilitar i cedir com a caserna I'edifici
del mercat del bestiar. acabat de construir
feia només cinc anys.

En detinitiva, la manca d'un dinamisme
económic propi poderós feia Girona molt
r.tlnerable a les exigéncies de les administra-
cions estatals. En depenia molt, segurament
massa. Era el cost de capitalitat proüncial.

L'ant¡c convent de Sant Francesc
de Paula. cedit corn a caseña.



La

¡l-'t rnoNe vivia immersa en un am-
\Jbi.nt [ortament católic, amb un
gran protagonisme del clergat i dels
convents. A la ciutat hi residien uns
cent sacerdots. Caldria sumar-hi, enca-
ra, els religiosos i religioses, i totes les
persones dependents (majordomes,
sagristans, etc.), per adonar-nos de la
preséncia abassegadora de l'estament
eclesiástic a la petita ciutat.

El pes social i ideolbgic del clergat era
enorme. Aquesta circumstáncia donava a
Girona un caire de ciutat clerical. amb
unes pautes de moralitat pública puritanes
i coactives. Una an¿cdota pot il.lustrar
aquest taranná. L'any 1887 la societat
recreativa Eva va organitzar un ball de
Carnaval, amb el propósit de destinar-ne
els guanys a beneficdncia. Els diners recap-
tats van ser entregats als rectors de Ia ciu-
tat perqué els distribuissin; perd aquests no
els van acceptar adduint-ne la "procedén-
cia". L'Ajuntament mateix considerá que
e[ rebuig tenia "ar motivo fútil y ridículo".

La vida pública estava regida pel pes
del catolicisme. Tot el cicle de l'any era
puntejat de manifestacions religioses de
tota mena: processons, misses, prédiques,
viacrucis, hores santes, tocs de campana,
himnes, costums populan, conft aries,...

En iniciar-se el període, el bisbe de
Girona era el Dr Constantí Bonet, peró el
1875 va ser promogut a la seu metropolita-
na de Tarragona. Com a successor fou

4{,

El b¡sbe Tom¿s Siv¡lla regí la d¡ócesi
ga¡rebé trcnta anys, des del 1877 al 1906,

a¡nb un taranná concil¡atoi.

nomenat el Dr. Isidre Valls que va tenir un
curt episcopat (1875-1877). En canvi, el
bisbe Tomás Sivilla (1877-1906) regí la dió-
cesi gairebé trenta anys. El seu llarg ponti-
ficat es definí per una orientació modera-
da, de suport a la Unión Católica, i contrá-
ria per tant a I'integrisme. Per aixó, a des-
grat de la seva prudéncia, fou insultat pels
sectors més intransigents. Tot amb tot, la
seva actitud estava avalada per les orienta-
cions de Lleó XIII, de conciliació amb el
régim liberal. Fou en aquest context que
van fer eclosió lentament el projecte d'un
catalanisme conservador católic i el d'un
catolicisme social molt moderat.

Cal dir, en canvi, que entre el clergat
predominaven de molt (en un 80%, apro-
ximadament) les actituds intransigents,
sostingudes pel carlisme. Les més impor-
tants institucions diocesanes estaven
dominades per lintegrisme. Al Seminari
gironí,"1'ambient era complelatnenl cimú-
nó", escivia Joan Viñas. L'any 1883 s'hi
produrien, fins i tot, manifestacions d'insu-
bordinació. Alguns prestigiosos membres
del Capítol catedralici estaven en la matei-
xa orientació. Amb tot. "la Meca del cima-
rronisme gironí" era la parróquia de Sant
Feliu. La comunitat de jesultes de Girona

restauraGió
catolica



n'era un altre focus important. Tanmatel\,
a la ciutat de Girona l'ambient del clergat
no era tan unánimement intransigent com
en el conjunt del bisbat.

A partir de 1888 es produí la tuptura
entre el carlisme i I integrisme, amb una
forta repercussió en I'ambient eclesiástic
gironí. A la llarga. peró, l'escissió significá
la lenta dissolució dels plantejaments doc-
trinaris. iuna adapració a le\ noves cir-
cumstáncies. Es produí el salt des del tradi-
cionalisme ca¡lista a1 conservadorisme
regionalista. Un exponent pioner d'aquest
transvasament fou el setmanari L¿
Verllodo. plblicat a C¡rona el lü81.

El Seminari, que havia estat confiscat
durant els anys de la primera República, va
reobrir-se en iniciarse la Restauració. Vers
el 1886 tornava a estar ple. assolht la xifra
de més de sel-cent5 alumnes. Cal renir pre-
sent, tanmateix, que en els primers cursos
acollia alumnes que no necessáriament es
preparaven per al sacerdoci; de fet, hi havia
una secció agregada a l'Institut que oferia
1'ensenyament secundari. Els seminaristes
acomodats anaven a dispesa, altres es guan-
yaven la vida fent de preceptors, i altres
encara residien com a interns en el Col.legi
de Caritat. Com a catedritic de Teologia hi
hagué el Dr Pere Reig, integdsta recone-
gut. des del 1878 al 1882; posteriorment la
cátedra va ser ocupada pel Dr. Joaquim
Gou. bon coneixedor de
l'hebreu. Ja en els darrers
cursos del segle el professor
de teologia va ser el D¡.
Pere Iglesias.

Els jesuites (establerts a
Gi¡ona des del 1871) tenien
una gran influéncia a Ia ciu-
tat. sobretot entre els sec-
tors benestants. Residien.
inicialment. al carrer de
Ciutadans, en els locals de
la Fontana d'Or L any 1877
es van responsabilitzar de Ia

Missió general. L any següent van organit-
zar les Congregacions Marianes, i van pro-
moure el Patronat de Sant Pere Claver. al
carrer del Carme. D'altra banda, foren els
promotors de la nova església del Sagrat
Co¡, i de la residéncia adjunta, itambé
d'una ala destinada a escola que completava
el conjunt. Les obres s'iniciaren I'any 1887.

S'incrementá. d'altra banda, la presén-
cia d'ordes i congregacions d'ensenyament.
sobretot a l'ensenyament secundari. Així,
I any 1887 s'instal.laren a la ciutat els Ger-
mans Maristes, tot aportant-hi orientacions
pedagdgiques modemes própies de Franqa,
d'on procedien (Girona fou la primera ciutat
de l'Estat on s'establiren). Tot un altre cate
tingué l'establiment dels Salesians. Joan
Bosco haüa fet una breu estada a Girona el
maig de 1886¡ Carles de Fontcuberta admi-
rava Ia seva obra. i el '1891 féu donació a la
congregació de la finca La Manola, a tocar el
Ter, entre Pedret i el Pont Major. L'any 1893
ja hi funcionava una escola-graqa.

Més nombroses foren, peró, a Girona
Ies congregacions femenines. Així, cal
esmentar les Dominiques de 1'Anunciata,
que tenien dos col.legis, un al cor de la
ciutat (1891) i 1'altre al Pont Major
(1893); en l'ámbit de la beneficéncia, Ies
Filles de Sant Josep (1876) i les Germane-
tes dels Pobres (1878). L'any 1892, final-
ment. van arriba¡-hi les Adoratrius.

Añnals del segle XX
s' insb,l. len a h c¡utat nov es
cúngregacions roligíoses,
EIs sa.less,ians crcaler,./ie
I'any 1 893 una €6cala-g]€r'Ía,
a la frne La Manola.



Els dissidents

T TNA ciutat levítica i conservadora
(J .orn Girona no propiciava gaire
que hi sorgissin dissidents. La pressió
ambiental era molt forta. En tot cas,
les manifestacions públiques de dis-
sidéncia eren escadusseres. Les acti-
tuds que denotaven una certa dis-
crepáncia eren canalitzades, normal-
ment, per les diverses faccions del
republicanisme.

La més important manifestació pública
d'una moderada dissidéncia va ser l'exigén-
cia d'un cementiri civil. En efecte, una R.O.
del 21 abril de 1883 establia la creació de
cementiris "especialcs para los que mueran

fuera de la Comisión [sic, per 'Comunión']
Católica" . El regidor Pau Alsina reclamá
un cementiri d'aquests per a Girona. De
fet. els no católics eren enterrats en un
espai sense cap dignitat, on eren enterats
els "hombres criminales impenitentes". El
cementiri general de Girona era gestionat
pet úa "lunta general del cementerio ecle-

si,istico", ja que el recinte era de propietat
eclesiástica. Tot i aií, a finals de novembre
de 1883 la junta acordá cedir un tereny on
poder enterrar-hi els difunts no catdlics.
Perd el desembre de I885, Pau Alsina, con-
siderant que aquest cementiri per a no
católics estava sota el control de I'Església
catdlica i que aixó comportava incidents,
reclamá la construcció d'un cementiri
municipal neutre. La seva petició només va
rebre l'adhesió de Paciá Torres.

,¡[6

El cementii era ecles¡ást¡c

i els d¡ssidents reclamaven
un cementii civ¡|.

Ara bé, a Girona els enterraments
civils foren molt pocs, en contrast amb
algunes altres poblacions de la província,
sobretot de l'Empordá, on no eren excep-
cionals. A la ciutat ens consta només l'en-
terrament, l'any 1886, de Pere Costa
Galiá. En aquesta mateixa línia, també
com a fet absolutament excepcional, hom
parla del "baptisme" civil d'un fill de
Ciriaco Marull, a qui posaren els noms de

Refleio, Progreso i Inspirado.
Aquests mateixos anys hi havia a Giro-

na un grup espiritista, concretament al barri
del Pont Major. Publicaven un periódic,
a¡omenat La Soluclón, que fou condemnat
pel bisbe Sivilla- El grup, al capdavant del
qual hi havia Emilio Ti¡rbano, s'engresci,
l'any 1886, en una llarga polémica amb Mn.



Benet Torró, que derivd finalment en la
defensa i refutació del darwinisme.

Vers el 1880 existí a Girona una ldgia
magdnica, Unión, núm.7á. vinculada al
Gran Orient d'Espanya. que va tenir una
curta durada. L any l88l la componien
uns 35 membres, entre els quals sobresu¡-
ten Pau Alsina Marimon, de 52 anys,
argenterl Esteve Carles, professor, de 30
anys; Miquel Cat, comerciant, de 37 anys;
Ferriol Cibils Estrada, sastre, de 33 anys;
Josep Prats, comerciant, de 48 anys; Fran-
cesc Rogés, professor, de 63 anys; Joaquim
Solés, de 40 anys, professor, i Paciá Torres,
impresso¡ de 30 anys. En bona paÍ eren
membres del partit possibilista de Castelar
(Alsina, Cat, Arqué, Prars, Cibils, Fomés i
Vinardell). Editaven un periddic, El
Demóuata (1881-1887), dirigit per Artur
Vinardell, que va ser prohibit també pel
bisbe Sivilla, per racionalista.

Remarquem que molts d'aquests
magons van ser regidors a l'Ajuntament:
Pau Alsina (elegit el 1883 i el 1887);
Miquel Camós (1885 i 1893); Sebastiá
Fornés (1891), Josep Prats (1889) i Paciá
Torres (1885).

També val la pena de subratllar que la
implantació maqdnica era forga notable
en l'ámbit docent: Esteve Carles, Fran-
cesc Rogés, Joaquim Solés... Cal afegir-hi,

encara, Josep Dalmau Carles, de 31 anys,
inscrit el 1888 a la ldgia P¿e de Palamós.
Dalmau Carles s'havia iniciat a la mago-
neria (lógies Redención i Porvenir) quan
estudiava a Madrid i feia de secretari de
Manuel Becerra.

També e¡en membres de la ldgia
Redención de Palamós Ferriol Cibils (que
seria dipositari de I'Ajuntament gironí) i
Darius Rahola (director i propietari d'El
Autonomista).

Assenyalem, encara, l'existéncia l'any
1886 d'una escola laica. anomenada Velo-
cido, al carrer del Nord, regentada per
Angela Sánchez. Va durar molt poc.
Angela Sánchez, que era I'esposa de F X.
Ballesteros, oficial de telégrafs i magó, es
traslladá a Calonge, on crearia també una
escola laica. Sabem també, que l'any 1888
tant Ballesteros com la seva esposa abju-
raven a Mérida de Ia magoneria, de I'es-
peritisme i del lliurepensament.

De fet, els anys vuitanta, varen ser, a
Catalunya, i sobretot a Barcelona, una
década molt rica en moviments socials.
Foren anys d'expansió del lliure pensa-
ment. de lesperitisme i de la maEoneria.
en relació sovint amb l'obrerisme anar-
quista i amb el republicanisme. A Girona,
com hem pogut constatar, aquests movi-
ments hi tingueren un reflex molt apagat.

La maQoneda ten¡a una
impotlant implankc¡ó

ertre e/s docen¿s.
Josep Dalmau Carles,

membre de la lóg¡a Paz"

assegut al centre
de la foto.



La migradesa
de les

institucions
educatives

T I AN y 1874 encara funcionava la Uni-
I---rrersitat Lliure. inaugurada el 1870
amb més voluntarisme que no pas
encert, perd la frágil institució travessa-
va una aguda crisi. Les circumstáncies
polítiques que n'havien permds la crea-
ció havien canviat de manera radical.

El maig de 1874 el rector de la Uni-
versitat de Barcelona, Antoni Bergnes de
las Casas, ordená una inspecció de la Uni-
versitat gironina, que fou interpretada per
l'Ajuntament com rn" deliberado intento"
de suprimir la institució. Com a resultat
de la inspecció, foren suspeses immediata-
ment totes les activitats docents. Hi hagué
fins i tot l'amenaga de declarar nul.les les
actes del centre. Finalment van perme-
tre's els exámens de curs, peró no els de
grau. Malgrat diverses gestions de I'alcal-
dia, la supressió va ser definitiva.

Tancada la Universitat, només resta-
ren a Girona tres centres docents d'un ceft
relleu: el Seminari, 1'Institut i la Normal.

L'Institut tenia un pes social i cultural
immens. Fet i fet, formava les noves classes

mitjanes, la gran preocupació dels reformis-
tes. Eren uns estudis molt minoritaris: recor-
dem que a tota la provÍncia només existien

E/s estudlan¿s de /'institut, només nois,

eren els fills de "las clases medias acomodadas.

dos Instituts, el de Girona iel de Figueres. i

amb una mitjana aproximada de només dos-

cents estudiants oñcials a cada centre. Era,
realment, d'on sorgirien les noves classes

profesionals. La nómina de professon seria

Ilarga; recordem el professor de llatí Jaume

Sagrera; el de retórica Francesc de P Massa;

Narcís Xifra, de matemátiques;... A l'Insti-
tut, hi convivien professors d'ideologies
diverses. definint un ámbit de relativa
toleráncia; és l'Institut que ens descriu, amb

un toc de melangia, Miquel de Palol. I-ediñ-
ci allotjava també la Biblioteca Provincial.

L' Escola Normal Superior era només

masculina. N'era director Bru Bamoya, fins
al 1888, en qué morí. Com a professor, i
director. sobresurt el republicá Francisco
Loperena. També cal assenyalar el pas breu
per I'Escola de Girona d'Alejandro de
Tudela. La Normal acollia una cinquantena
d'alumnes. Els darrers anys de segle l'Esco-
la vivia una situació d'interinatge perma-
nent. Finalment, a partir del 1899 esdevin-
gué Normal elemental, i el curs 1901-1902

s'incorporá a l'Institut. Malgrat la migade-
sa d'horitzons que es reservava a les Nor-
mals. la de Girona acollí bons futurs mes-

tres, com ara Josep Dalmau Carles, Lloreng



Jou i Olió, Joaquim Pla Cargol, Francesc
FIos i Calcat,...

En iniciar-se la Restauració, hi havia a
la ciutat cinc escoles públiques: una de pár-
luls, dues escoles de nens (una de les quals
era l'escola de Práctiques) i dues més de
nenes. Depenien económicament de I'Ajun-
tament. Estaven instal.lades, normalment,
en diversos locals llogats. en mndicions no
gens adients. Una de les escoles de nenes es
trobava al mateix edifici de l'Ajuntament.
L'any 1882 es crea una terce¡a escola de
nenes, i el 1885, a desgat de la resisténcia
de l'Ajuntament, la tercera de nens. Aques-
ta darrera escola, situada en un pis del
número 8 del carrer de Mercaders. fou
assignada al mestre Josep Dalmau Carles.
El setembre de 1888 acollia 176 alumnes.

Alguns dels mestres que exercien a

Girona e¡en excel.lents, com ara Dalmau
Carles, Pere Llenes, Esteve Isern. Rosa
Sensat.... Altres. en canvi. no aconseguien
superar la mediocritat. El gener de 1886
I'Ajuntament constatá que a l'escola de la
mestra Maria Esteve hi havia 162 nenes
matriculades, i que en canvi a les altres
dues escoles de nenes només hi assistien
"dos docenas escasas de niñas". El conúast
és prou eloqüent.

L'any 1891 Josep Dalmau i Josefa
Casals, amb el beneplácit i el
reconeixement de l'Ajunta-
ment. feien educació d'adults
gratuitament. Hi haüa també
diverses escoles privades, mm
ara el Col.legi de Sant Narcís,
de Joaquim Coll i Narcís
Homs, en un edifici de nova
planta del carrer de la Galera
(1888); I' escola de la societat
La Regional (1890);... I les
esmles congregacionistes.

El professorat de I'lnsltut de ciona
gaud¡a d'un gran prest¡g¡.

En funció de la llei d'Instrucció PúbLi-
ca de Moyano (1857), l'Escola Menor de
Belles Arts va incorporar-se a l'Institut el
curs 1861-62. Les classes eren de dibuix
Iineal i de dibuix natural. i hi assistien un
elevat nombre d'alumnes, que majoritária-
ment no eren estudiants de batxillerat.
Entre els professors sobresortí Alfons
Gelabert. L'any 1897, aquests estudis, van
tornar a independitzar-se de l'Institut, tot i
estar ubicats en el mateix edilici. i es van
transformar en Escola d'Arts i Oficis. sola
la direcció de Martí Sureda. Entre el seu
professorat hi hagué Prudenci Befrana.

L'ensenyament de la música va ser
sempre un tema irresolt. Ja el 1880 l'alcal-
de exposara "el estado de decodencia en
que va cayerulo el arfe de la Mrkica", amb
el consegüent risc que no es poguessin fer
representacions líriques al Teatre Munici-
pal. Per aixd, es va aprovar de subvencio-
nar els estudis musicals de dotze joves a
l'escola de I'Hospici, on hi havia dos pro-
fesso¡s de música.

L'any 1888 es proposá la creació
d'una Escola de Música, amb quatre pro-
fessors, i amb un pressupost de 3.000 pes-
setes. A tal fi es demaná una subvenció a
la Diputació, peró fou denegada, per la
morositat de I'Ajuntament.



Els homes de
la Revista de Gerona

La vida cukural gironina del períotle és forqa migrada. De segur que |entitat
cukural rle més relleu fou I'Asociación Literaria (creada el 1872 i vigent fins al
1901), organitzadora del famós "Certamen Literario" que se celebrava cada
any per Tots Sants, des del 1872 fins al 1902.

A aquesta "Asoctación Literaia" es de4 com a obra més petmanent, la publicació

dels rlinou volwr» de /¿ Revista de Geron a, entre e|1876 i el 1896. De fe¡ laRevña dzfiní
tota una generació d'intel'lcchnls gironim. Els capdavanters més represmtatius foren
Marurcll4ñas i Grauges (primer director de laRevista), Enric Claudi Girbal, loaquim
Botet i Sisó i Emili Grahit i Popell. S'oplegaven, en tertúlí4 a la Cova de can Vinyes.

La ndmina de col'laboradors de la publicació és imporlant. A part els quí ia
hem esmentat, podem afegir-hi Josep Pascual i Prats, Roca i Farreras, Pella i
Forgas, el metge Josep Ametller, Joan B. Ferrer, Celestí Pujol (secretarí particular de

Balaguer a Madrid), Alfons Gelabert, Pere Alsius, Francesc Bartrina, Josep Cortils,

lulián de Chia, el jesuita Fidel Füa,losep Franquet, Mn. Joaquim Gou, Narcís

Heras de Puig i el seminarisÍa Joan Planas i Feliu, entre altres.

Cal dir que a la Revtsta de Gerona predomina l'ú» del castelld; el calald es reservava

fonamentalment per a la poesia. En aEtest aspecte, no deLxa de ser simpnmdtir que

alguns dek pincipak redactors escrivissin en castelld les seves aportacians a laReitsfa
quan, en canvi, les seves col hboraciotu ¿ La Renai,lenga ¿r¿ n, lógicammt, m catala.

Temiticament, hi tenen un relleu primordial els estudis histórics, i dinte
d'aquests, I'inter¿s pels setges del 1809 és patent; conformen la que s'ha anomenat
"escola de Girona". La seva historiografia es troba a cavall entre el romantkisme i
el positivisme, i el seu marc referencial era conservador i clarament espanyol.

Entre els components d'aquesta "escola de Girona" d'estudis histórics, sobresurt

loaquim Botet i Sisó (Girona, 1846-1917). Fou autor de la primera síntesi

monogrdfica sobre Empúries, Noticia histórica y arqueológica de la antigua ciudad
deBmpoion (1879); d'una notable aportació a la numismdtica catalana, Les
Monedes catalanes (3 vok., 1907-1911); de la monografiaLos condes beneficiarios
(1890); i del volum La província de Girona (1912) de la Geografia General de

Catalunya diri§da per F Careras i Cmdi.
També és remarcable l'obra d'Emili Grahit i Papell (Girona, 1850-1911), amb

treballs comElinquisidor fray Nicolás Eymerich (1878), El cañenal Margarit
(1885) i sobretot, Reseña histórica de los sitios de Ge¡ona en 1808 y 1809 (7894).
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Eis homes de la Reylsfa s'lrteressen
sobrctot per la ¡nvest¡gac¡ó h¡stór¡ca,

i espec¡alnent per la hisróra deis Setges.
L'any 1 880 van traslladar-se /es restes

d'Alvárez de Castro al SepulcÍe-nanument
engit a la capella oe Sant Narc6.

Un ahre membre destacat d'aquest grup és, Enric Claudi Girbal (Girona, 1839-
I 896) . Fou director d¿ l¿ Revista de Ge Íona i cronbtu ofrcial de la ciutat. Com a
historindor escriví, entre d'altres obres, Escritores gerundenses (1867), El sitio de
Gerona (1881), Obispos de Gerona (1889),... Era conegut també com a poeta, amb el
pseuünim rk Lo trobador de I'Onyar, iruerit en el corrent de la Renaixenga.

Esmentem, encara,lulü de Chia (Toledo, 1818-Maturó, 1898). SeÜaai ile
I'Ajuntament gfuoní i arxiver municipal publici diverses monografies, com ara
Inundaciones de Gerona (18ó7,/, El ducado y el principado de Gerota (1881),La
festividad del Corpus en Gerona (188'3) I la seva obra més impotTanf, Bandos y
bandoleros en Gerona (189{')).

A la Revisla, peró, no hi mancaven les col.laboracions literdries, sobretot líriques
(Josep Franquet, Pere de Palol, loan Planas i Feliu, Joaquim Riera i Bertran); i tampoc
els articles d.e caire cienffic, especinlment en la seva vessant d.e divulgació. Eren de gran
acfiulitat en aquell moment les informacbns referides a la fil.loxera, que aLeshores
devastava la vinyes del país.

En concordanga amb els interessos més significatius dels invastigadors i literuts
de la R:evisfa, els aspectes més rellevants de la cultura del moment són ek
arqueo Ldgics i histórics.

ALxí, per exemple, es parla forqa de la troballa del mosaic romi de la tore de
Bell-lloc (can Pau Birol) feta pel seu propietari, losep de Mercader,l'any 1876.
També hi hagué tuta discreta mobilització per a la conservació de I'església "romano-
baantina" de Sant Nicolau. propietat del negociant de fiutes Miquel Cat. La Comíssió
Provincial es proposava, I'any 1876, d' expropiarla, peró no ho va aconseguir.

L'únic museu de la ciutat era el d'Art í Arqueologia, insnl.lat a Sant Pere de
Galligants, on s'aplegaven totes les antiguitats salvades.

Dek arristes del període, amb d.omicili es¡able a llt ciutat, potser només mereix una
menció el pintor acad¿mic Pons Martí (Barcelona, 1855-Girona, 1931). En can,ti, sí
que cal retmir I'estarla a Girona tle Modest llrgell, de loaquimVayreda (nascut
accidentalment a la ciutat) ¡ de losep Berya.
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Fires
i festes

T e rutinária i assosseqada vida giro-
l-¡ nina del dar¡er terg-del vuit-cents
era, tanmateix, puntejada amb forga
[estes. El calendari eclesiástic. que
regia aleshores la societat, donava peu
a múltiples celebracions cícliques.

Des de vigfies de Nadal (amb les "llu-
mináries" de Ia Puríssima) a Sant Narcís,
se succeien els dies de precepte i les festivi-
tatsi les novenes o setmanaris preparatoris
de cada festivitat i les processons solemnes,
que enquadraven els ciutadans en esta-
ments i gremis. D'entre totes, és clar, la del
Corpus. brilJant i triomlal. sensual ipopu-
lar Més emotiva, la immemorial processó

del Dijous Sant, que era organitzada per la
Conf¡aria de la Preciosa Sang.

En arribar la primavera i l'estiu, se cele-
braven les festes populars dels barris. que
s'enllaqaven sense solució de continuitat;
amb la gresca garantida i amb la faixina per
cloureJa amb jovialitat; fins i tot amb massa
gatzara, segons l'opinió d'algun regidoq ni
que fos republic), com és el cas de Paciá
Torres, que l'any 1885 es queixava de Ia
" abusiva costumbre de regresar" de la faixi-
na "de moneru tumulaosa e inculta",

També per Carnaval hi havia sempre
tres tardes de ball, a la plaga de Ia Consti
tució. L'any 1882 s'especifica que durant
tres tardes, segots "costumbre establecida
de tiempo inmemorial, haya bcile público,
vulgo sardanas" . A part, lógicament, hi
havia els balls populars o de societat.

Cada ban¡ de Giona celebruva
la seva festa. No podien mancarh¡
eis bars públics 'a /'est¡l del país".

El Teatre Municipal, des del 1880, dis-
posava d'un empostissat per habilitar la pla-
tea com a sala de ball. Així, l'any 1884 els

empresaris Serapi Mirambell i Antoni Colo
don hi organitzaren sis balls de societat i dos

d'obefs al públic en general. Aquest mateix
anf la societat Eva hi organitzá un ball de

máscares. El 1891 foren les societats Liceo
Gerundense, Talia i Regional, agrupades
temporahnent, les que organitzaren els balls.

A la ciutat hi haüa, altres sales estables

de ball: el Salón Odeón. situat a les escales

de Sant Martí i propietat l'any 1875 de Josep

Artau, era, juntament amb I¿s Odaiiscas, el
més popular. Les gresques més sonades es

feien a Terpsícore, al carrer de les Tápies.
També hi havia balls i festes molt més res-
tringides. És obligat d'esmentar les festes, de

cadcter elitista, del Casino. Entrat ja el pre-
sent segle, sorgiren noves sales, com El
Recreo i Mafie, i a partir de 1915, El Globo,
al carrer de Figuerola.
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A la tardor. les Fires de Sant Narcís.
L interés dels botiguers no era només de
fer unes Fires divertides. sinó sobretot
''la atrotción de Iorostert,s . amh un caire
económic molt explícit.

El cartcll comenqá a ser pagat per
I Ajuntament el 1881. perd l'administra-
ció municipal no inteningué directament
en la programació fins a I'any 1883, en
qué les Fires, després d'anys de decadén-
cia. foren un éxit. L'any 1887 s introduí
la novetal de [er-ne una solemne inaugu
ració. amb cercavila i banda de música.
El programa solia estar compost per les
actuacions d'orquestres. bandes de músi-
ca i corals. Com a final de Fires. els focs
d artifici.

El 1884 també s'hi va incloure l'aixe-
cament de globos aerostátics. El 188¡l hi
hagté "carreras de velocípedos" , amb un
premi que consistia "¿n el importe de una
vecicleta (sic) de talor 210 ptas.". L'apor-
tació municipal a lcs Fires de 1890 s'a-
cordá que fos de 2.000 pessetcs com a

máxim; en realitat, perd, les despeses van
pujar a 4.234'44 pessetes.

A més d'aquestes festes consuetudiná-
ries, habituals, tenien lloc exccpcionalment
altres celeb¡acions festives. En aquests
casos la motivació era política o ciutadana.
Per exemple, el marg de 1876 va have¡-hi
gran festa durant tres dies per celebrar el
final de la guerra civil. Amb aquest motiu
s'il.luminá la faqana dc la casa de la vila
(s utilitzá per primer cop. amb éril i econo-

mia. el gas.¡. i s aprofitá per [er-hi arranja-
ments. suprimint-ne els "adornos postizo'
de madera y pintura de estilo gótico de mal
gusto y peor ejecución" .

A partir del 1884 la Rambla esdevin-
gté el "punto de reunitjn rle la sociedad
gcrundense . Durant la primarera i

l'estiu, peró, l'espai ciutadá més concorre-
gut era la Devesa. Els diumenges i festius
els passejos ciutadans hi eren animats per
la banda militar

Els gegants i cap-grossos

El 7 de marq de 1876 es determiná
de fer uns vestits nous per als gegants
que eren quatre, en aquell moment.
S acordá que es confeccionarien
seguint models histórics, concretament
dels Reis Católics. Amb aquesta
mesura es pretenia, sobretot, fer un
estalvi, perqué anar a la moda com-
portava haver de fer canüs cada any.

Els gegants i cap-grossos eren un
motiu festiu molt apreciat, vinculat
de sempre a la festa del Corpus. La
Corporació hi assistia amb els
gegants, els nans i l'iguila.

L'any 1890 es va decidir d'adqui-
rir uns nous cap-grossos, perqué els
que hi havia es trobaven en un "¿sl¿-
do de deterioro" qre "no permite su
nueva exhibíción". Es construiren
cinc cap-grossos, obra de Benet Esca-
ler, que van costar 300 pessetes.

D'altra banda, l'any 1902 s'estrena-
ren uns nous gegants, peró no van ser

ben amllits per la ciutadania, i s'acordá
restablir els vells, préviament restau-
rats. Encara, per l'octava de Corpus de

1906, es van estrenar cinc cap-glossos

de la parrdquia del Mercadal.

Eis gegants I capgrossos lormaven
parf ¡nwrant de I'ambient fest¡u.
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Les

f A Girona de la Restauracio era una
IJciutat de tertúl¡es. Joan Vinyes ens
descriu amb precisió aquest entramat de
relacions. Les tertúlies eren un fet habi-
tual, quotidiá, sobretot les de botiga, o
de rebotiga.

Hi havia també les tertúlies de café,
algunes d'elles fixes, d'altres més infor-
mals. Els cafés, com a centres de reunió,
tenien una gran importáncia. Potser el
més conegut era el café Vila, al costat
mateix de la casa consistorial. Perd n'hi
havia d'altres, com ara el Catalunya,
l'Espanyol,... És l'ambient que ens <libui-
xa Miquel de Palol: "Les tardes, sobretot
els capvespres..., les taules del café en els
arcs de la plaga, veient com la multitud
ciutadana ramblejava, compacta i silen-
ciosa, sota les voltes, eren el nostre refugi
i la nostra tribuna...". Per aquests anys es
posá de moda el consum de té, o /fte, en el
llenguatge de l'época.

Cal esmentar, a més, les societats.
N'hi haüa de moltes menes, d'acord amb
molt diversos interessos. Agrupaven els
ciutadans segons les seves afinitats, d'una
o altra mena.

Hi havia, és clar, les entitats represen-
tatives dels interessos económiqt. Per
exemple, i ja des del comenEament del
període, la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, reorganitzada el 1876.
També, el Centro Industrial y Mercantil
de Gerona fia des del 1877), que organit-

Secció Odeónica
del Centre Moral,

I'anv 1894.

zava cada any, per Fires, alguna exposició;
unes eren de caricter artístic, altres
pedagógiques, i altres vegades estricta-
ment econdmiques, en tot cas molt en la
línia del que estava de moda a Barcelona,
i a I'estranger. Promogué, per exemple,
wa " Erposición regional" de productes
agrícoles i industrials, I'any 1877. El 1897
va ser reemplaqada per la societat Fomen-
to de la Industria, Comercio y Propiedad,
Ia qual, al seu torn, doná origen I'any 1909
a la Cambra de Comerg i Indúsrria.

Altres enlitats eren mes de caire
social. En aquest cas els socis s'hi aplega-
ven en funció de llur estatus. Lany 1889
hi havia les següents societats: Odalisca,
Liceo Gerundense, Joven Ge¡ona.
Nuevo Orfeon Gerundense, La Regio-
nal, EI Centro Federal, Casino del

ass0ctaGt0ns



Recreo i el Centro Moral. El més signifi-
cat era el Casino Gerundense, els socis
del qual pertanyien a les classes més

benestants de Girona ia l'alt [unciona-
riat provincial. El Casino creá una inte-
ressant biblioteca.

Tampoc no es poden menystenir les

entitats culturals. Existien, per exemple,
l'any 1884, la Sociedad Literaria-musical i
L'Ateneu, al carrer del Sac; les societats
corals, com ara,l'any 1885,I'Orfeón Gerun-
dense; o, vers el 1890, l'entitat La Regional,
amb una notable coral. I-a Regional guanyá

el primer premi al Certamen de Perpinyá de

l'1 de juliol de 1890, i va concorrer també al

Certamen de Besiers.
També el catolicisme propiciava les

associacions. Deixant de banda les estric-
tament piadoses, cal no oblidar entitats
com ara el Círculo Católico de Obreros,
que lenia la seu al carrer de la Forga. on
funcionava un teatre. També catdlic, peró
sota control carlista, hi havia el Centro
Moral, a la plaga de la Independéncia, el
qual també disposava de teatre.

Alhes entitats tenien un carácter més

d'esbarjo i entreteniment. Eren societats
recreatives i esportives. Organitzaven
també algunes festes i balls, i sovint dispo-

saven d'una sala per a aquests fins. Així,
ens consta l'existéncia de les societats Liceo
Gerundense, El OlimPo i, l'anY 1891, de

I Orteón Cerundense. Altres associacions

d'aquest caire eren La Amistad, de carácter

obrer, El Menestral, el Centre de Depe-
nents, Marte, El Reffeo, etc.

Ben sovint els límits entre una activi
tat i l'altra es fan fonedissos¡ de les tertú-
lies podien sorgir iniciatives culturals o

d'esbarjo.
A final de segle adquiriren una ütali-

tat nova els centres polítics. Des dels car-

lins, amb el seu Cercle Tradicionalista, als

catalanistes, com e[ Centre Catalanista de

Girona. També era de tendéncia catala-
nista el Casal Gironí. Depenien dels par-

tits monárquics el Centlo Provincial de

Acción Monárquica i el Círculo de Unión
Española. Cal esmentar el Centre Repu-
blicá, situat al carrer del Carme, que dis-
posava d'una sala molt espaiosa; els diu-
menges a la tarda s'hi feia ball, molt con-

corregut pels sectors populars. També
tenia una secció teatral.

Entrat el segle present, s'incrementen
les entitats esportives i els clubs. El para-

digma, en aquest sentit, de les noves enti-
tats podia ben ser el GEiEG.

Les tert¿rbs
eren habituals

a la G¡rona

del segle XIX
En aquest aspecte,

é/s cafés eren

centres de reun¡ó

¡ convivénc¡a.

Café V¡la a la Phqa
de la Const¡tuc¡ó,
segons un quadre

de Pons Madi.
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El teatre

p r teatrc era un espai privilegiar de
-t--J reprcscnlacto I intercan\ i sOCial. On
s'expressava la societat civil. amb la seva
estratificació. EI teatre, considerat com a
escola dc coslums iralor: dc la burgesia.
era una pega clau d'un programa educa-
tiu. Tot aixó es reflecteix en en el debat
municipal de maig de 1891 sobre la polí-
tica teatral. Boxa constatá que, a Girona.
"el Teatro carece de vidlt". tol i tenir-hi
una important funció social. Alsina. al
seu lurn. afirmá que. "el Ayunrumiento
no debe hacer del Teatro un negocio.,.

Der d'un altre punt de \ ista. I act¡v¡tal
del Teatre Municipal era vista pels boti-
guers com un element dinamitzador del
comerQ, "pues está probado que en días de
diversiones y aglumerucionet el otnerc¡o
obtiene beneficios" .

No pot estranyar-nos. doncs, l,interés
amb qué era gestionat. Sovintejaven els
acords re[crits a lemes de segurelat:
rnstal lacló d un dipüsir d'aigua per un cas
d incendi (1870). col locrc¡o d'una mánega
en la primera llotja de platea (1882),
instal.lació de parallamps (1883) per tal
d'evifar "los desastrosos efectos de las exha-
Laciones atmosféricas" , en paraules de
Modest Furest... La Corporació volia evitar,
tant com fos possible, "los d.esastrosos efec-
tos de un incendio como el que hace poco
ha tenido lugar en Viei,za" (1881).

El Teatre Municipal disposava de per-

A més del Teatre Mun¡cipat exjst¡en
a la c¡utat altrcs sales teat,áls_

A la fato, el Teatrc Novedades,
a la cantonada Grcn V¡a-

PlaQa Marqués de Camps.
Va ser destruit per un ¡ncend¡ el 19A4.

sonal fix. Per exemple, era important el
tramoisla. que es regia segons una precisa
normativa de l'any 1875. Quant a la gestió,
normalment era arrendada, per subhasta.
EIs arrendataris solien ser personatges
rclacionats amb el món teatral i de I'espec-
tacle gironí. com Serapio Mirambell, Josep
Sendra, Angel Marull,... Algunes vegades
eren empreses foranes. i encara d,altres.
com l'any 1882, la gestió era municipal,
perqué la subhasta havia quedat deserta.

Els espectacles que es feien al teatre
eren molt diyersos: des de les funcions de
"prestidigitació" del Dr. V Carlos Ponpey
(1t181) a les de cant i declamació organitza-
des per Josep Sendra (1881); des de con-
certs com el de l'Orfeón Gerundense. diri-
git per Antoni Lell, a representacions de la
Passió i mctrt de Nt. Sr. lesucrist (1876).

Tot amb tot, els aspectacles que defi-
neixen el període són els de sarsuela i
d'dpera, sobretot italiana i, en menys mesu-
ra, francesa. Hi havia, en canvi, una man-



canEa absoluta de I'obra wagneriana. Les
representacions eren, sovint, molt precá-
ries, perd en canvi oferien innegablement el
marc ideal per a la vida social. La tempora-
da lí¡ica tenia lloc sobretot durant el temps
de Fires. Per la temporada de 1882, hi havia
previstes 45 funcions d'dpera i sarsuela; i
davant l'éxit, se n'ampliá encara el nombre.
La temporada del 1887, Ramon Culi es
comprometé a fer 42 funcions de sarsuela.
El 1889 diversos professors de I'orquestra
del Teatre es constituúen en compan¡ia per
posar en escena dotze funcions d'ópera.

La sarsuela ila reüsta. amb el seu aire
més deshinibit, atreien un púbLic més popu-
lar. Hi hagué grans éxits. i tambe fracassos
sonats. La companla d'Emili Carreras, per
la Pasqua de 1894, estrená El d.uo de la
Aficana, amb decorats de Moragas i obtin-
gué plens absoluts durant dos mesos. En
canvi, I'any 1890 I'arrendatari fucard Simó
hagué de constatar un rosari de desgrácies i
f¡acassos, malgrat haver previst de fer 70
funcions a I'any, de les quals 20 havien de
ser d'ópera o sarsuela.

A propdsit de les funcions líriques, cal
dir que la ciutat disposava d'una orquestra.
Sabem que no¡malment actuaven 23

músics en les bperes o sarsueles, 14 en les
declamacions, i 18 en els balls. L'any 1883,
perd, el professor de música Dalmau Ber-
tran "reseña el nototio estado de decaden-
cla" de I'orquestra de la ciutat, "hoy próri-
ma a desaparccer de nuestro Coliseo". La
causa del problema era que molts empre-
saris del Municipal contractaven els músics
de la banda militar, perqué els resultaven
més económics. Per aixd Dalmau Bertran
sol.licitava, i ho aconseguiria, que I'orques-
tra tingués un contracte preferent.

Hi havia també la representació de les
obres dramátiques del repertori espanyol
de l'época. Va atreure molt de públic la
preséncia. el gener de 1881, del poeta José
Zorrilla. Perd a partir sobretot de 1882 es

van inc¡ementar les representacions
d'obres d'autors catalans. L'any 1898 cons-
ta la primera actuació a Girona d'Enric
Borrás. L'any 1891 hi actuá, els dies 24-28
de juny, la Companyra Catalana del Teatre
Romea. Els autors catalans més populars
eren Guimerá. Pitarra i Iglésies. L'any 1891
1'Ajuntament va prohibir l'obra de De
sabata.sses a poeta, réplica a una altra obra
de carácter personal representada feia poc
" con disgusto del público sensato" .

Al Teate Mun¡c¡pal
tríomfaven, sobretot,

/es represen¿acloos

lhiques (ópercs,
sa6ue/es, operete§

o revlstes).



Moral pública.
La

E u tots els temps hi ha hagut con-
L ductes públiques considerades poc
exemplars; amb més o menys escándol
de la ciutadania, amb més o menys per-
missivitat. En tot cas. a la Girona de la
Restauració, no hi mancava pas l'ingre-
dient moral.

En aquest context, hi hagué compor-
taments de defraudació fiscal i comercial.
Reiteradament apareixen notícies de con-
traban de mercaderies, que s'escapolien
de pagar els impostos de consums. L'any
1876, per exemple, s'informá que a Sant
Daniel, a tocar Ia porta de Sant Pere, hi
havia llocs de venda que escapaven al
control dels burots; eren molt freqüentats,
fins i tot per "s¿ño ras dignas de porte" .

Hi havia altres petites corrupteles.
L'any 1885 alguns regidors acusaven l'al-
calde de permetre als militars d'entrar a la
ciutat xais sense pagar els drets de con-

benef icéncia

les velles irsfltucions de benef¡céncia,

com l'Hosp¡tal de Santa Caterina, hav¡en estat
tranfeides a la D¡putac¡ó ¡ eren d'ámbit ptovinc¡al.

sums, i d'eximir aquells de l'obligació de
sacrificar-los a l'escorxador municipal.
L'alcalde reconegué que era veritat, peró
assegurá que només havien estat divuit
caps, i que en contrapartida la banda mili-
tar els diumenges actuaria gratuitament
als passejos públics.

EI frau comercial sovintejava. Ja l'a-
bril de 1882 es volia posar "coto" a la
" escandalosa defraudación" en el pes del
pa, en molts llocs de venda. El setembre
de 1883 I'alcalde, Francesc de P Massa,
multá diversos flequers. També el preu de
les carns era considerat abusiu.

En un altre ordre de mses, hi har ia con-
ductes públiques considerades dignes de
repulsa. El marq de 1886, Pau Alsina
demaná mesures contra els " abusos y escán-

dalos" que, segons ell, tenien lloc el diumen-
ge a la Rambla. Aquest mateix any, el mes

Les cases de prosfiiució s'arraul¡en a l'ombra
de Sant Fel¡u i del Convent de bs Apuu¡nes.

.t'
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de juny, s informá que a les "casetes" de la
Rambla Alvarez s'hi havien instal.lat ,,áotz-

lleríos y tabernas de baja utofa, en las cwles
ocurren dinriamente escenas de un género tan
subido y se dan espectaculos nn poco edifi-
canles", qlue calia prendre mesures. A
comengament de juliol continuaven els
escándols: "Han llegado al colmo las escenas
pornográficas que con esaindnlo ful público
tienen lugar en las caselar 4, 5 y ó". S'acordá,
doncs, el desnonament dels arendadors.

A desgat del carácter levític de la ciu-
tat, la prostitució hi era una activitat ben
coneguda. L'any 1891 es traspassá a l'Ajun-
tament el control higi¿nic de les "casas tle
mancebía" . La prostitució a Girona era sdr-
dida i arraulida als carrerons de la Pujada
del rei Mafí.

Tanmateix, I'any 1918 un grup de
veins del Mercadal, encapqalats pel rector,
protestá al governador civil per l'existén-
cia de cases de prostitució als carrers de la
Premsa i de la Séquia.

Hi hagué alguns fets esporádics molt
més greus. Ens consta, per exemple, que a
final del XIX un militar de graduació
abusá d'una jove gironina.

Institucions assistencials

Algunes de les institucions benéfiques
establertes a Girona, tot i tenir uns oí-
gens forga antics, havien estat transferides

a Ia Diputació, i doncs havien adquirit un
ámbit provincial. Ens referim a l'Hospital
de Santa Caterina i a l'Hospici.

Els serveis assistencials eren prestats,
gairebé en exclusiva, per institucions reli-
gioses. Així, l'any 1878 les Germanetes
dels Pobres s'establiren a la ciutat. i el
1880 comenqaren la construcció de la seva
resid¿ncia, a Ia caretera de Barcelona. La
seva dedicació exemplar va méreixer sem-
pre l'apreci dels gironins. També hi havia
Ia comunitat de Serves de Sant Josep, vet-
lladores. Hem d'afegir-hi, encara, les Ado-
ratrius, que acollien noies desvalgudes.

L'any 1909 constaven com a pobres,
amb necessitat d'assisténcia, 170 perso-
nes. El catedrátic Jaume Sagrera impulsá
la creació d'un centre d'acollida per a
indigents, anomenat La Caritat, i més
popularment La Sopa. Es constituí l' 1 de
marg de 1910. De p.rimer s'esrabli provi-
sionalmenl a les Aligues. peró l'any
següent ja disposava d' uns locals propis a
la plaga dels Lledoners.

D'altra banda, el gener d,e 7920,
davant la greu situació creada als treballa-
dors pel locaut patronal, que ja feia forEa
setmanes que durava, 1'Ajuntament
acordá de crea¡ al Grup Escolar, un men-
jador per als alumnes més necessitats.
Passada la crisi, el se¡vei va consolidar-se,
i prengué el nom de Cantina Escolar. Ate-
nia 46 nens, 16 dels quals eren orfes.

Les Germanetes dels
Pobres, es¿ab/ertes

a la c¡utat des del 1 878,
constru¡rcn una res¡dénc¡a

a Ia catretera de Barcelona,
a pr¡mer teme a la foto

de finals del XIX.



Els governadors
civils

f, rr el periode de la Re:tauració. el
l-)governador civil era una [igura
clau del sistema; en primer lloc perqué
era la máxima autoritat i la representa-
ció del Govern a la província, amb una
especial responsabilitat respecte a l'or-
dre públic, peró també, ben sovint"
perqué era el delegat polític del partit
governant i qui controlava les elec-
cions. Aquest aspecte. gens menysteni-
ble, és molt clar, sobretot en el darrer
terg del segle XIX.

Una primera constatació: només un o
dos d'ells era gironí (Fernando de Moradi-
1lo, 1881, i Antoni Mataró, 1890). I els que
eren catalans es poden comptar amb els
dits d'una má: podem esment Bernardo
Amer (1905), Josep Matheu (1915), Josep
Estruch (1917) i Ricard Terrades (1919).
Tot un paradigma del divorci entre l'Estat
i els catalans.

D'altra banda, a la nostra província
els governadors tingueren normalment un
mandat molt breu. Concretament. del
1875 al cop militar de Primo de Rivera, el
1923, es compten 57 nomenaments. Per
tant, de mitjana, resultaria una estada de
menys d'un any. Aquesta brevetat de la
permanéncia a Girona s'explica, en bona
part, per les mateixes vicissituds dels
governs de l'Estat, perd també perqué la
demarcació de Girona era considera poc
atractiva, allunyada de la capital política.
Era valorada només com una destinació
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Decorac¡ó del govern c¡vil

a l'ex-convent del Carme,

seu també de la D¡putac¡ó

transitória, una simple plataforma per a

cárrecs de mes consi''téncia iprestigi.
En alguns casos, els governadors ni

tan sols prengueren possessió del cárrec,
de tan fugaE com fou el seu nomenament.
Per exemple, el 4 de gener de 1875 fou
nomenat Francisco de A. Pastor. i el 19 del
mateix mes. abans de poder assumir el
cárrec, era destinat a Zamora. També fou
extremadament breu el mandat de Satur-
nino Santos: només cinc dies de desembre
de 1895. D'altra banda, Josep Estruch fou
governador de Girona durant menys d'un
mes (del 27 de maig al 21 de juny de 1917).

Altres estigueren al capdavant de la pro-
víncia escasses setmanes. com ara Arturo
Zancada (del 4 de febrer al 20 de marg de

1887), Mariano Guillén (del 30 de desem-

bre de 1896 al 31 de gener de 1897), Juan
Antonio Perea (ent¡e el 23 de novembre
de 1904 iel 19 de gener de 1905) i Artero
de Irazoqui (només tres mesos del 1915,

de setembre a desembre).
En aquest sentit, el mandat de Joa-

quín Ma. de Lagunilla, que fou nomenat
el 24 de juny de 1876 i va romandre en el



cárrec fins al 18 de febrer de 1881, en qué
presentá la dimissió, aixd és, gairebé cinc
anys, és excepcional.

Aquest darrer cas ens il.lustra, també,
del carácter poftic del carrec: Lagunilla pre-
sentá la dimissió perqué s'havia format un
nou govem, presidit per Sagasta. Una situa-
ció similar va viure, per exemple, Altonio
Lasierra, que prengué possessió del cárrec
el 13 de novembre de 1883 i dimití el 19 de
desembre del mateix any, a causa de la cai-
guda del ministre de la Governació, Moret.

Alguns governadors exerciren el
cárrec amb meticulositat funcionarial. i
amb constants interferéncies en 1a vida
municipal. El cas més emblemetic d'a-
quest comportament és el de Ricardo
Ayuso, puntimirat i ordenancista. Ben
sovint els governadors adoptaven un to
autoritari, enérgic; especialment, és clar,
quan hi havia problemes d'ordre públic.

Els governadors exerciren una funció
de tutela sobre el municipi. No era excep-

cional que presidissin alguna sessió del Con-
sistori gironí. Cal ten present que l'alcalde
era nomenat per Reial Ordre, durant gaire-
bé tot aquest període, i que en definitiva
depenia del govemador També el president
de la Diputació estava supeditat al goberna-

dor civil. Tanmateix, amb la irrupció del
catalanisme i la reorganització dels republi-
cans. les corporacions locals adquiriren un

grau més alt d'independéncia política.
D'altra banda, sovintejaren en aques-

ta época les declaracions d'estat de guera
o d'excepció. Esmentem, per exemple, les

del 3 de maig de 1890 i del 13 de juny de
1892; la de l'any 1916, arran de la vaga
dels ferroviaris; etc.

Els govemadors c¡v¡ls rcpresentaven
el Govem a la provínc¡a.

D'ells depenia I otdre públ¡c

i la designac¡ó de l'alcalde de la ciutat,
que era de nomenament Reial.

A la foto, Affons Xlll,lany 1904,
a /es esca/es de la catedrcl.



Les e leccions

J rs diverses eleccions que van lenir
I--zlloc durant aquest perrode hem
d'emmarcar-les necessáriament en dos
contextos diferents. D'una banda, hi ha
les que es feien sota un sistema electoral
censatari, i aquelles altres que se cele-
braran per süragi universal masculí.

En efecte, la Llei electoral de desem-
bre de 1878 establia el sufragi restringit. En
definitiva, pretenia assegurar el poder als
propietaris i als "il.lustrats" (professions
amb titulació académica). El bipartidisme a
Espanya no responia a cap realitat sdcio-
económica, era una pura invenció. D aquí
que per fer viable el sistema es consolidés
el caciquisme. Era la falsificació metódica
com a sistema político-electoral.

El districte electoral de Girona agru-
pava vint-i-tres municipis, i poc més de
40.000 habitants. En aquest districte elec-
toral, durant el primer període de vot cen-
sata¡i el mecanisme d'alternanga política
funcioná a la perfecció. Hi havia una total
congruéncia entre el Govern convocant a
les urnes i els resultats electorals.

Aquesta perfecta sintonia es produí al
llarg de les quatre eleccions generals: en les
convocatdries d'abril de 1879 i de 1884, el
diputat gironí fou del partit mnservador; en
les d'agost de 1881 i d'abril de 1886, del
partit liberal o fusionista. Els diputats giro-
nins elegits van ser Pelagi de Camps, pel
partit conservador, i Joan Fabra i Floreta,
pel partit libe¡al. Subratllem que el primer

Elsenador Fenan Pu¡q, ¡ndustrial ¡financer,
va regalat l'any 1894 elmonunent

als "Defensors de Giona el 1 808 ¡ 1 809" ,
obru d'Anton¡ Parerc.

era, l'any 1875, el major contribuent per
territorial de la província, amb 13.380'24
pessetes. Com a senador actuá amb molta
dedicació Ferran Puig, a qui es dond el títol
de " senador predileclo". L'Ajuntament va
posar el seu nom a un tram del carrer
Ronda. en reconeixement a la seva tasca en
pro de la ciutat, ja l'any 1891.

Entre els máxims exponenls provin-
cials del partit conservador, hem d'esmen-
tar també el comte de Foxá, Albert Camps
i Armet, i el marqués de Robert. La figura
clau del partit liberal, i també Ia que encar-
na amb més justesa el caciquisme a Girona,
era Jaume Roura, de Llagostera. A la ciu-
tat de Girona tenia també un gran predica-
ment, en els afers del partit liberal, Joaquín
Ruiz Blanch, administrador de Coneus i
director de La Lucha.



nalista (1918, 1920 i 1923), dues pel parlit
monerquic mnservador (1903 i 1919), i una
sola vegada pels carlins (1910). Aquesta
proporció, amb els matisos que calgui, ens

assenyala forga fidelment la implantació de
les diverses opcions.

Caldria remarcar que el comportament
electoral de la ciutat no coincidí pas sempre,
ni molt menys, amb el del districte. En
aquest sentit, la ciutat es presenta com a

forga més republicana que no el districte.
Concretament, d'aquestes deu convocatd-
ries. el candidat repubücá vencé en vüt. i

només en dues el representant de la Lliga.
D'aquest conjunt d'eleccions, val la

pena de subratllar les de 1914 i 1916, que
van ser les més renyides i polémiques. El
resultat de les de 1914 ens donen una apro-
ximació a la igualtat de les forces polítiques:
en sortí vencedor el candidat republicá,
Eduardo Fernández del Pozo y del Río (a
qui els adversaris motejaren com "Humeda-
des"), amb 2.868 vots, següt del candidat de
la Lliga, Santiago Masó, amb 2.862 vots. EI
tercer contendent era Dalmau Iglesias, del
pafit carlí, que va treure 2.461 vots.

En les eleccions de 1916 revalidá l'acta
Fernández del Pozo, perd sota sospita de
frau electoral i amb g¡an escindol.

A partir d'aquest any, tanmateix, els

diverses faccions. Fins i tot el carlisme
candidats de la Lüga serien els guanyadon

L- (amb l'excepció de 1920). S'havien

L'any 1890, Práxedes Mateo Sagasta
modificá la llei electoral i establí el sufragi
universal masculí. A pafir d'aquell moment
el districte gironí va donar uns resultats
electorals ja no necessáriament coincidents
amb el signe del Govem convocant. Aques-
ta constatació ens assenyala que els meca-
nismes caciquils, a Gi¡ona, no eren decisius.
El caciqüsme, en canvi, va perviure fona-
mentalment a les zones rurals. De fet, en la
primera convocatória amb sufragi universal
masculí, el febrer de 1891, la ciutat de Giro-
na votá majoritáriament un diputat repu-
blicá, tot i que en el conjunt del districte
vencé el candidat mnservador En les con-
vocatdries ulteriors s'imposá sempre un
representant del partit liberal: el marq de
1893; l'abril de 1896; el marE de 1898 i l'
abril de 1899 i de 1901.

Amb el canvi de segle, el panorama
polític catalá i gfuoní també va variar signifi-
cativament. En efecte, a Girona, el republi-
canisme lederal s'havia reorganitzat i tenia
una nova embranzida. D'altra banda, el
regionalisme haüa optat clarament per l'ac-
ció política. Hi hagué, per tant, la preséncia
dels militants de la Lliga Regionalista. La
lluita electoral es polaritzará, fonamental-
ment, entre aquestes dues opcions. Aixd no
vol dir, és clar, que no presentessin candi-
dats també els partits dinástics, en les seves

participá en la contesa electoral.
Irs opcions majoritáLries, les

que es discutien la representa-
ció efectiva, van ser les repu-
blicanes i les regionalistes.
Estadísticament, a més, en
surten guanyadors els repu-
blicans. Al llarg de vint anys,

del 1903 al 1923. els electon
foren convocats deu vegades
a les urnes. D'aquestes convo-

trencat les relacions, fins alesho-
res més o menys cordials, entre

regionalistes i carlistes. Els
partits dinástics estaven en
franca davallada. L'hegemo-
nia del catalanisme mnser-
vador seria ja patent.
També a Girona.

Joaqu¡m Ruiz Blanch,

catóries, quatre van ser guanya- \
des pels republicans (1905, 1907,

l9l4 i l9l6). tres per Ia Lliga Regio-

director
de k Lucha,

¡ intluent membre

68

del pañ¡t l¡beta|.



I Girona el catalanjsme e5ta\a restrin-
f-Igit a un moviment cultural, d'elite.
Era una expressió literária iprou. una posi-
ció sentimental, present sobretot en les clas-
ses mitjanes i intel.lectuals, básicament de
Barcelona. A Girona era l'orientació predo-
minant enhe els capdavanters de La Aso-
ciación,la generació que hem anomenat
"els homes de La R evLsta tle Gerona ", peró
es mostrava més atemperada encara que en
els seus homólegs barcelonins, com posa de
relleu la timidesa en l'ús del catalá.

Tanmateirq a partir de 1881 alguna cosa
canvia. Valentí Almirall trencá amb el fede-
ralisme doctrinari de Pi i Margall i formuli
les bases d'un catalanisme modem. positi-
vista, laic. Creá, a més. el Centre Catalá. Es
en aquest marc que cal situar el Memorial
de Greuges (1885) i la defensa del protec-
cionisme i del dret catalá. L'únic signant
gironí del document vindicatiu fou Ferran
de Camps. La polémica respecte al dret tin-
gué forqa ressó a la ciutat, sobretot, lógica-
ment. enlre la gent de lJeis. Sabem que ja
I'any 1881 la "Junta de lletrats gironins" va
dividir-se entre defenson i detractos de la
unificació del dret a Espanya.

L'any 1888, amb motiu de l'Exposició
Intemacional de Barcelona, el grup de la
Lliga de Catalunya prengué la iniciativa de
presentar tn Missatge a La Reina Regent.

Com a representants de Girona, el signa-
ren Joan Bta. Ferrer, Joaquim d'Espona i
Enric Claudi Girbal. En aquest context, no
delra de ser molt significatiu que en la ses-

sió municipal del primer de juny de 1888 el
regidor republici Joan Porredon declarés
qve " como catdlanista hablará catalán
siempre que se vea obligado a usar de la
palabra". Es la primera notícia que tenim
sobre la reivindicació del catalá en les insti-
tucions gironines.

L'any 1891 es creá a Barcelona la Unió
Catalanista. encara en una fnia de catala-
nisme idealista, i conservado¡ peró amb un
propósit proselitista, d'estendre's per tot
Catalunya. L'any 1892 la Unió Catalanista,
en assemblea, aprová les anomenades
Bases de Manresa. Com a delegats de
Girona, hi consten Joaquim Riera i Ber-
tran, Joaquim Botet i Sisó, Joaquim d'Es-
pona, Joan Bta. Ferrer i Enric C. Ghbal.

L'any 1894 es fundá el Cente Catala-
nisn de Girona i sa Comarca, presidit per
Joaquim Botet i Sisó (que havia estat un
dels fundadors de La RenaLxenga i creador
també del periódic Io Geronés; e|1896
pronunciá la conferéncia "La formació de
la Nacionalitat catalana"). En el Centre
Catalanista s'hi agruparen Josep Morató,
Joan Vinyas, Joan Bta. Torrella, Esteve
Forest, Juli Laverny i Pere Ramió, entre
altres. Del seu si sorgí també la Joventut
Catalanista. L'any 1897 se celebrá a la ciu-
tat I'assemblea de la Unió Catalanista.

En tot cas, el catalanisme comenEava a

atreure cada dia més sectors joves, i es féu
més pronunciada la seva tenddncia verc Ia
política. També el carlisme era sensible a
aquestes inquietuds, i alguns secton subrat-
llaven amb émfasi la defensa del foralisme.
EI catalanisme, a més, recollia I'aportació
de sectors catblics consen adors desvincu-
lats del carlisme. El catalanisme aparelria
com una possibilitat de superar el sistema
polític artificiós, tot basant-se en la configu-
ració tradicional de la societat.

L'ascensió

polític

del
catalanisme



Amb Ia guerra de Cuba, el catalanisme
s'afermá. Cal dir que la majoria de forces
polítiques i socials preconitzaren la guerra,
amb retóriques manilestacions de palriotis-
me exaltat. Girona tampoc no s'escapá d,a-
quest clima apassionat. Només els catala-
nistes i els federalistes en discreparen ober-
tament, preconitzant vies polítiques per
resoldre el llarg isagnanr conrenciós amb
Cuba. L'espectacular derrota de I'armada
espanyola els doná finalment la raó. Tot
Espanya, després de la consternació inicial,
entrá en crisi. La derrota bél.lica. amb la
liquidació de les darreres coldnies, esdeve-
nia símbol d'una crisi molt més general, de
tot el sistema, de la societat.

A partir d'aquest moment el catala-
nisme esdevingué una referéncia obliga-
da. La burgesia catalana s'implicava en la
política activa. En sorgia la Lliga Regio-
nalista de Prat de la Riba.

Aquesta nova situació va teni¡ una tra-
ducció molt concreta a Girona. Sobretot
amb el debat sobre l'ús del caralá a l'Ajun-
tament. S'encetá el novembre de 1899 quan
l'alcalde, Manuel Catali, va denegar al
regidor carlí Pere Ramió el dret a usar el
catalá en les sessions de la Corporació. Un
grup reduit de membres del Centre Catala-
nista conüngueren a donar suport, des del
públic, al regidor i provocaren un cert effe-
nou, amb el consegüent desallotjament del
saló i alguns altres incidents. Finalment a
proposta del regidor Vicens Carreras, del
mateix grup conservador de l'alcalde, es va
decidir, per unanimitat, permetre l'ús oral
del catalá. Tanmateir, el castellá, continuá
essent predominant a l'Ajuntament. i no va
ser sinó paulatinament que el catalá esde-
vingué la llengua d'ús corrent. EI catale
com a llengua escrita no seria admesa fins
al gener de 1916, i encara dificultosament.

A la Diputació provincial, aquest
mateix tema es plantejá molt més tard, con-
cretament el 7 de maig de 1903. Fou el
diputat catalanista Prim qui va obrir el foc,

itrobá el suport del tradicionalista Pere
Llosas; en canvi. s'hi van oposar el diputat
Noguer i el president, Josep Puig, el qual,
més que adduir raons poftiques, convertí la
qüestió en un afer de delicadesa i de tracte.
Els defensors del catalá cediren a aquests
arguments personals. De fet, doncs. no va
ser fins a 1910, essent president el republicá
Isidre Rius, que Ia institució provincial no
va acceptar I ús oral del catalá.

Aquestes notícies ens assenyalen els
avengos. iels hmits, del catalanisme a

Girona. En el tombant de segle, doncs, el
catalanisme polític havia esdevingut el
corrent més dinámic i amb millors pers-
pectives de futur, el més engrescador.
Perd la inércia dels vells partits dindstics
era encara poderosa.

Malgrat l'ascens¡ó del catalan¡sme,
la vida palitca g¡rcn¡na eskva rcg¡da

encaÍa pet molts tóp¡cs espanyolistes.
A la fato, ¡naugurac¡ó l'any 1909 del monunent

a/s herois dels Se¿ges, e r¡g¡t sobre la muralla
del baluañ de Sant Frcncesc.

.i".
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El Modernisme a Girona

A principi de segte es protluí a Girona un important per bé que minoritari
esclat cuhural- Aquesta "revolució cultural", tal com l'anomena Alan Yates, va

ser portada a lerme pel nucli dz joves aplegats al voltant de les revistes

L'Enderroch (títol ben signifi,catiu) iYida. Aquests iores es van alinear amb

les propostes inconfomistes i rupturistes del mod.ernisme, entés no pas com

uná mira escolo artística, sinó com a una posició ideoló7ica' una actitud
t|'agitació cukural. Com a detentors d'aquesta proposta rupturista, ridiculitzen
els "Certámenes" i la mateixa Revista de Gerona, la.reva erudició positivista,
el seu llenguatge romdntic i la seva indefinicíó lingiiística. Els joves modemistes
gironins volien una literatura indefugiblement catalana i moderna.

En els seus escrits i actituds vitals, hi trobem una coniunciÓ d'elitisme,

liberalisme, radicalisme i messianisme que prenia sentit, sobrctot, en relació amb el

conseruador entorn social gironí.
Aquest renaixement cultural sorgí a Girona amb retard respecte a Barcelona,

perd aconsegttí convertir la ciutal en el segon nucli cuhural de Catalunya. la I'any
1901 van fer estada a Girona figures s¡Snificatfues del mt¡dernisme catali,
concretament Utrillo, Casas i, sobretof, Rusiñol. Santiago Rusiñol, efectivament,

esdevingué un visifant assidu de la ciutat, i d'ell són conegudes facécies i relacions

de tota mena, com la que mantingué amb el popular Pepet Gitano. De fet, un

tlels aspectes del motlernisme era una cerla tend¿ncia anarcoide, la vida bohimia.
En toÍ cas, Rusiñol conferí consciéncia de grup als joves modernistes.

El període culminant del modernisme gironí abasta la primera década del segle.

Es manifesta plenament I'any 1902 amb les dttes revistes esmentades. Caldria
precísar que el rurcli de la revistaLletres i sobretot de Vida (dirigida pels germans

Francesc i Antoni Viver) rcprcsentava el sector confessional i més conservatlor, que

desembocaria en la Lliga Regionalista. En canvi, el sector més iconoclasta, amb

Prutlenci Bertrana i Míquel de Palol, s'aplegd a L'Endetroch, i molts dels seus

redactors anirien a parar a El Poble Catald.
La plasmació de la ruptura respecte a la generació de LaRevista/ol

l'organització, el mtteíx 1902, dels locs Florals de L'Enderroch, que I'any seqüent

esdevenien ja els Jocs Florals de Girona; amb aquest nom es consolidorien, en

succesives edicions, fins al 1935.

Entre els principals components del grup gironí hi havia Xavier Montsalvatge i
Iglésies (OIot, l88l-1921), que també, era pintor; Laure¡i Dalmau i Pla (Agullana,
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Prudenc¡ Bertana, p¡ntoÍ
i esciptor, representa l'¡m-
puls frustat del modernis-

me g¡roní.

En "Pepet" Gitano, personatge
popular gironí, pañicep de la v¡da
bohém¡a de Sant¡ago Rus¡ñol a la

c¡utat.

Miquel de Palol,

somniador ¡ rcbel.

1886-Girona, 1969), metge i polític republicd; losep Tharats (Girona, 1886-
Barcelona, 1976), el més jove del grup, poett, autor d'innombrables sonets; Josep
Morató (Girona, l\75-Barcelona, 1918), periodista, redactor en cap de LaYeu de
Cafal:rnya i escriptor; Dídnc Ruiz, metge, director d.el Psiquidtric de Satt; controvertif
i polimic, escriví amb Prudenci Bertrano l-alocura de Alvarez de C¿ stro. obra
desmitificadora. Joaquim Pla i Cargol (Girona, 1882J978), erudit i publkista. Ets
germans Francesc i Antoni Viver, capellans- I finalment, Romd Jori, periodista.

Referéncia especial mereix Miquel de Palol (Girona, 1885- 1%5| com a poeta
simbolista, public,i Roses (1905) i la novel.la decadentista Cami de llum (19D). Fou
marginat per l'ascensió d.el noucentisme. Sobresurt la seva tuabbgrafiq Girona i jo.

Qui millor representa el modernisme gircni peñ, h Prudenci Berttana
(Tordera, 1867- Barcelona, 1941). Era el de més edat del grup, home solitari.
lnicialment es dedicd a la pintura, i enceti la seva producció literdría ja madur, als
35 anys. Hagué de conjuminar-la amb el periodisme, tanmatet(, per tal d'obtenit
uns ingressos mínims. De fet, Bertrana visqué en la penúria. Sobresurten algunes
obres seves molt vinculad.es a Girona, com losafat (1906), novel.la centrada en
personatges tenebrosos, amb els voltants de la catedral com a escenari, iEI
vagabwd, gairebé una autobiografia dels seus anys gironins. A Girona dirigí
Ciutadania. Aíllat i fatigat, i mal vist per la benpensant societat gironina, que estaya
escandalitzada pels sew escrits, I'any 1911 es traslladd a Barcelona. En realifut,la
seva figida, a part de ser un exponent de I'ambient poc tolerant de la ciutat,
qüestionava la possibilitat de viure dignament (le la cubura. És a dir, plantejava els
limits del mercat cultural gironí, l'estret marge que la ciumt oferia a la
professionalitxació dels intel.lec tals i artistes.

Així doncs, el mod.ernisme gironí fou un impuls frustrat. EI conservadorisme
soc¡al no estimulava la renovació cultural. Murginas i aíllats, els modernistes es

veieren obligats a marxar a Barcelona, o a restar a Girona sense gaire inciüncia. El
mateLx any 1911, en qué significativament Prudenci Bertrana abandond Girona, fou
I'any que a la ciutat tr¡omfd ja plenamenf el noucentisme.



f I +r ronrzrr rd perenderrocar les mura-

-l-¡ llc. es del 7 de maig de Ian] 18q5. Va

desfermar una gran euldria a la ciutat:
"¡Abajo las murallas! ¡Viva Geronal".

L'enderrocament efectiu de les mura-
lles, peró, va comengar I'any 1901, en el
sector del Pes de la Palla i del Portal de
l'Angel, i van continuar l'any 1902 amb els

trams corresponents a les muralles de 1'A-
reny i del portal d'en Vila. a banda i banda
de l'Onyar. El 1903, amb I'enderrocament
d'unes cases que obstruien la via pública,
es configurá la Rambla Verdague¡ nom
que substituiria l'antic del Pes de la Palla.

Al mateix sector, encara, el 1904 són derro-
cades unes altres edificacions, que donaren
lloc a la plaga Verdaguer

Més complex va ser el llarguíssim
contenciós amb l'exércit per tirar a terra
la muralla del Mercadal iel conjunt de
baluards que la completaven. De fet, el
procés va durar fins a l'dpoca de la Sego-
na República.

Pel que fa a Ia muralla estricta del
Mercadal, ja els anys 90 del segle passat

s'hi havien fer obertures provisionals.
Finalment, l'any 1901 s'enderrocá un tram
de muralla entre la plaEa de la Inde-

La Gran V¡a ¡ el barr¡ del Mercadal.

A la dreta, encara per enderroca\
el baluard del Gavemador.

pendéncia i el carre¡ del Nord. A poc a
poc van anar essent enderrocats tots els

altres panys de muralla, fins a quedar
oberta Ia Gran Via de Jaume I.

L'any 1909 es va demolir el Portal de

Franqa, al bari de Sant Pere, i l'any següent

es va elramplar el portal de Sant Daniel.
En canvi, els baluards van provocar

fortes discrepáncies entre 1'Ajuntament i
el Ram de Guerra, pel fet que deslliuraven
solars edificables. L'Ajuntament defensa-
va la retrocessio dels terrenys. Una comis-
sió municipal es traslladá a Madrid per
negociar el tema, i el resultat va ser el per-
mís per enderrocar el que restava de la
muralla del Me¡cadalila Ley de Cesión de

BalLnrtes, del27 de maig de 1908.

Aquesta disposició legal establia que el
baluard de la Santa Creu fos cedit com a
compensació per les despeses de demolició
de les muralles, i que el baluard de Figuero-
la es permutés amb l' edifici de les Aligues;
en canü, els altres tres baluards (del Gover-
nador. de Santa Clara i de Sant Francesc).
junt amb la caserna de Sant Francesc i la
lluneta de Bournonville. havien de vendre's
per sufragar la construcció de noves caser-

nes. Com que no es va avanEar en I'execu-
ció d'aquestes previsions, els tres baluards
esmentats co¡tinuaren ocupats per I'exércit.

El juny de 1912 la llei de cessió dels
baluards va ser reformada. Ara s'establia
que fos el Ram de Guerra que vengués els

solars dels baluards, i que l'Ajuntament
complementés el necessari per a la cons-
trucció de les noves casernes.

L'enderroc de
Ies muralles
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Els baluards continuaren en peu. El
contenciós no es resoldria fins a la procla-
mació de la Segona República.

Sobre el solar del baluard de Figuero-
la s'hi edificá el cinema Coliseo Imperial,
segons projecte de Martí Sureda i Deulo-
vol, que no respectá el disseny de la plaga
de la Independéncia tragat pel seu pare;
també el cinema Albéniz, l'any 1923; i es
formá el passeig Canalejas al costat de
l'Onyar (urbanitzat el 1914), que s'unia al
nucli antic pel nou i esvelt pont d'en
Gómez (1915). Sobre una altre parcel.la
s'hi va aixecar, I'any L924, I'edifici de
Correus.

L'endeffocament de la muralla,

a la foto el sector del baluard
de h Santa Creu,

doná orígen a la Gran Via.

En els terrenys que ocupava 1'antic
baluard de la Santa Creu. s hi va conslruir
I'any 1909 el grup escolar Joan Bruguera.

En establir-se a Girona l'any 1917 un
nou batalló d'artilleria, l'Ajuntament va
haver d'habilitar el mercat de bestiar
-edificat feia només cinc anys al sector del
baluard de Sant Francesc com a nova
caserna (anomenada del General Mendo-
za), cedida a precari.



L'Eixample

IRoNA es trobava constrenyida,
encara, per tot el recinte emmura-

llat, que obstaculitzava l'expansió de la
ciutat vers el pla. Cal dir que ja el febrer
de 1882 Manuel Almeda exposá la
necessitat d"'estudiar el proyecto de
ensanche en kts afueras de esta ciudad".
EI febrer de 1890 foren els mestres d'o-
bra Josep Martí iJorep Saun els qui van
demanar a 1'Ajuntament que convoqués
"a concurso público la presentación de
un proyecto de ensanche" .

El 18 de novembre de 1{191 se sol.licitá
al ministre de Foment autorilzacró "para

Secrot F¡guarola de l'Elxende,
AN UE l' any 1915.

proceder al levantamíento del plano de
ensanche de esta ciudad". No fou, peró, fins
al 1892 que l'Ajuntament convocá un con-
curs per redactar el projecte d'eixample.,
Les bases del concurs, tanmatelr, van haver
de scr objecte de negociació amb el minis-
teri, i no van ser aprovades fins al 14 de
febrer de 1896. L'equip d arquitectes giro-
nins Víctor Betrí i Francesc de P Oliver
manifestá interés per participar en el con-
curs, peró finalment no ho féu. i va quedar
com a únic concursant l'arquitecte de Vila-
franca del Penedés Eugeni Campllonch, el
qual enllestí el projecte I any 1897.

La seva proposta es basava en l'obertu-
ra de I'actual Gran Via. en els terrenys de
la muralla del Mercadal, que serviria d en-
llaq entre I antic recinte urbá i les noves
zones a urbanitzar Les bases del concurs
establien que calia planificar una área de
creixement per als cent anys següents. EIs
cálculs d'Eugeni Campllonch, en aquest
aspecte, foren absolutament erronis. Par-
tint del creixement mitjá anual d'aquells
anys, preveia un augment de població de
només quatre mil persones. Féu, per aixd.



CaÍet de Ronda,

a l'E¡xanple de h Mercé.
A I'esquena, edif¡c¡

de les Adoratrius

un projecte molt
esquifit, pensat per a

una Girona de vint
mil habitants.

Les bases també
establien que havia
de resoldre la conne-
xió de Girona amb
els municipis de l'en-
torn. El projecte,
peró, no contemplá
aquest aspecte. Tam-
poc no va enftontar-se amb valentia a les
barreres que representaven les línies
ferroviáries.

L'eixample havia d'emplaqar-se,
nece sseLriame nt, entre els baluards de
Figuerola i de la Mercé, al carrer del
Carme. A Eugeni Campllonch aquesta
delimitació li semblá correcta. i considerd
que fins i tot hi havia excés d'oferta de
superfície edificable. El seu projecte pre-
veia dos sectors, que confluien a la plaga
Marqués de Camps. Un dels sectors era I a-
nomenat Elrample de Ia Mercé, i compre-
nia la urbanització delirmtada per la carre-
tera de Barcelona. el carrer de la Creu i la
Rutlla. Va deixar de banda la zona dreta de
l'Onyar, aixd és, els ca¡rers del Carme-
Vista Alegre. El segon sector, l'Eixample
de Figuerola, estava delimitat per la ronda
de Ferran Puig i el curs del Güell.

El pla Campllonch, doncs, era un pla
escarransit, que es va mostrar absoluta-
ment insuficient, com per exemple en
I'amplada dels carrers, jerarquitzats des
d'un máxim de 25 metres (la Gran Via)
lins als l0 metres. Tampoc no preveia cap
plaEa, ni cap espai verd; es considerava
que Ia Devesa ja era més que suficient. La
previsió d'equipaments hi era igualment

negligida. Els únics equipaments que pre-
veia foren l'esco¡xador. el mercat d abas-

taments (sobre solars del baluard del
Governador) iel mercat de bestiar.

En canvi, incloia algunes mesures
d'infraestructura urbana absolutament
necessáries. com ara el sistema de clave-
gueram, tema obsessiu per raons sanitá-
ries: i també una millora del servei d'ai-
gües potables.

L'Eixample, en definitiva, si bé possi-
bilitava un creixement de la ciutat míni-
mament ordenat, fou ¡nolt tímid i poc
definit. Era deficient en la connexió tant
amb la ciutat histórica com amb els muni-
cipis veins. Les seves previsions de futur
eren errónies. Era poc nítid, en tant que
el disseny era ortogonal, peró també tenia
trets del model radial, gravitant a la plaqa

Marqués de Camps.
No va ser. amb tot, fins al 3 de desem-

bre de 1909 que el Govern va aprovar
aquest Eixample gironí. EIs anys passats

entretant obligaren a fer-hi alguns ajusta-
ments i millores. projectats per l'arquitecte
municipal Martí Sureda i Mla. L'any 1910
ja estava tot en regla. L'ocupació electiva
es féu molt lentament, en consonáncia amb
el rilme apatic de la demografia gironina.

x--,



L'a rq u itectu ra
il'urbanisme

¡ñ tnole,. els primers \ inl anys de
\J segle, tingue mé. dinamisme
demográfic que no el darrer terq del
XIX. Amb tot. el creixement de la ciu-
tat persislí en uns nivells molt discrets.

Prosseguí, així, la lenta expansió
seguint els eiros que ja havien estat assen-
yalats. La plaEa Marqués de Camps va
esdevenir la zona més dinámica de la Giro-
na conlemporánia. De fet. el creixemenl
urbanístic responia fonamentalment a la
mera conjuncio dels interessos de la propie-
tat amb una certa necessitat d'expansió. No
hi havia poderosos impulsos industrials, ni
una burgesia emprenedora. Les limitacions
de I'Eixample van ser,encaraj agreujades
pel desordre de les construccions.

Per aixd l'Eixample, i el conjunt
mateix de la ciutat, no presenta edificis
gaire significatius. Potser el més
emblemátic, representatiu en tot cas de la
capitalitat administrativa, és l'edifici de
Correus i Telégrafs. Es tracta d'una obra
dels arquitectes Eusebi Bona i En¡ic Catá,
amb escultures de Frederic Marés, inau-
gurada l'any 1.922. (Yal a dir que va ser
preferit, en un concurs d'avantprojectes,
al que presentá Rafael Masó).

També cal ressenyar, dins aquesta
referdncia a l'obra pública, el Grup Esmlar, i
l'Escorxado¡ obres ambdues de l'arqütecte
municipal Martí Sureda; i encara, l'habilita-
ció amb un carácter semipúblic de La Cari-
tat, a la plaga dels Lledonen, de Roca Pinet.

Tot amb tot, 1'obra més valuosa és.
innegablement, 1a de Rafael Masó.
Segons Joan Tar¡ús, "les obres de Masó
compreses entre el 1912 i el 1922 merei-
xen ser incloses definitivament en la
histdria de l'arquitectura europea del pri-
mer quart de segle". Esmentarem com a

significatives la Farinera (1910-11) i la
casa Teiridor (1918-1922) i la casa Gispert
Sauch (1921-1923). També es deu a Masó
la tápia del cementiri (1918).

Altres obres arquitectdniques de
válua són les destil.leries Regás (1908) i
Gerunda (1912- 13), d'Enric Catá, amb-
dues al Pont Major; La casa Norat (1912-
13), de Roca Pinet, a la Rambla; i el xalet
Juandó (1910), d'Isidre Bosch.

Per contra, Ia ciutat va veure's despos-
seida de I'església del Pilar, del segle XVI,
que fou desmuntada itraslladada a Sant
Hilari Sacalm pel marqués de Pallejá.

El 7 de novembre de 1909 s'inaugurá
el monument "als defensors dels Setges",
aprofitant restes del baluard de Sant Fran-
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cesc; és el popular "monument del lleó"
que es troba a I'actual plaqa del Mercat.

Uns anys després, el 1912, s' inaugura-
ren unes ámplies naus per al mercat del
bestiar, perd posteriorment foren ocupades
per un destacament d'artilleria. En relació
amb aquest quarter, s'escau esmentar que
l'any lq2l s adquiriren uns amplis lerrenys.
d uns 25.000 mz. per destinar-los a la cons-
trucció de les casernes. Eren uns terrenys
aleshores molt allunyats de la ciutat, al cos-
tat de la carretera de Barcelona i del carrer
Emili Grahit.

Des d'una altra perspectiva, cal assenya-
lar que la ciutat histdrica recobrá actualitat.
Sorgí una nova consciéncia del valor patri-
monial del barri vell. considerat en el seu
conjunt. Ja no es tractava de conservar
només els edificis monumentals, shó de pre-
sewar el conjunt histdric. Era una percepció
tolalrnent nova. oposada a la que har ia pre-
dominat el daner terq del segle XX.

Aquest canvi de sensibilitat aflo¡á
polémicament l'any 1916. En efecte, la
Diputació pretenia restaurar el Palau del
Vescomtat, casa dels Agullana, per habili-
tar-lo com a seu de la Corporació. Tanma-
teix, la planificació urbanística obligava a
recular la fagana de l'edifici alguns metres,
perqu¿ s'adeqüés a Ia nova alineació del
carre¡ aprovada el 1885. La qüestió esde-
vingué motiu de forta controvérsia. Rafael
Masó va ser el mixim defensor de la con-
servació íntegra de I'edifici, i trobá suport
en Jeroni Martorell. des del Servei de Con-
servació i Catalogació de Monuments de la
Mancomunitat. El gener de1918 la casa
Agullana era declarada monument arqui-
tectónic a conserrrar

Una situació similar va plantejar-se
amb la restauració de la casa Pérez Xifra,
palau de Caramany. També va aconseguir-
se, l'any 1918, que fos declarada monu-
ment histórico-artístic.

El problema de fons, peró, persistia;
perqué la gran majoria de carrers del barri

histdric continuaven afectats per les refor-
mes d'alineacions aprovades el darrer terq
del segle XIX. Va ser novament Rafael
Masó qui va desencallar el tema. Des del
seu cárrec de regidor, en representació de
Ia Lliga, va promoure una comissió per
revisar les alineacions. La comissió. forma-
da per regidors, arquitectes i representants
de turisme, va emetre un informe que
anul.lava bona part de les noves alinea-
cions. Aquest informe fou aprovat per l'A-
juntament el febrer de 1922.

Girona, aixÍ, i grácies a la poca empen-
ta constructora, va poder conservar el cen-
tre históric. Ara s imposava ja un nou cri-
teri urbanístic, respectuós no només amb
els monuments aillats i excepcionals, sinó
amb el conjunt urbá. Com una ratificació
d'aquest gir, el 1922la plaga d'arquitecte
municipal, vacant per la dimissió de Martí
Sureda, va ser ocupada per Ricard Giralt
Casadesús. S'obria tot un nou període per
a l'urbanisme gironí.

C#a Ta¡xi dor (1 91 8- 1 922),

'La Punxa', ed¡frc¡
de Ra@ MN, an una
foto da Valentl Fagnolí.



El Noucentisme a Girona

El noucentisme, nr.¡va orientació cuhural
que havia triomfat a Barcelona ja el 1906, a
Girona no va quedar plenament implantada
fins a I'any 1911.. Signfficativament, els Jocs
Florals d'aquest any foren presidits per
Eugeni d'Ors, i hi foren premiats Carles
Riba, Josep Carner, Jaume Bofill i Mates,
Lloreng Riber, Miquel Ferud i el gironí
Rafael Masó.

De fet, Rafael Masó (Girona,l880-1935)
esdevingué el més sign¡f¡catiu ¡ infLuent
capdavanter de la culfltra gironina. Amic de

Josep Carner i de Jaume BoJill i Mates,
representa plenament el noucentkme a la ciutat,

amb tot el seu afany de civiltat i cl'ordenació. EL

noucentisme tlefitgiu I'excés i buscava l'equilibri classicista.
A Girona es basl també, encara que amb una realització mediooe, com

corresponia a la seta vida económica i social, un programa cultural i ciutadi. El fruit
més aconseguit í m8 representatiu, per bé que massa breu, va ser la creació de la

societat Albenea (1913-1917), en un edifici de Masó mateix. Athenea era un centre

culnral difusor dels postulats noucentistes. La junta erü presidida per Francesc

Monxalvatje, perd I'aut¿nt¡c prumotor era Rafael Masó. El cardcter moderat de

I'associació es fa patent amb la preséncia, com a vocal de la jttnta, d.e Mn. losep Pou.

Durant els seus quitre anys de vida, la societat organitz¡t moltes i molt diverses

activilats: exposicions, conferéncies, concerls,... Athenea dont¡ un suport explíc¡t al
noucentisme. Hi pronunciaren conferincies personalitats tan signifi.catives com
Eugeni d'Ors, Puig i Cadafalch, J. Llongueras...; i hi llegiren la seva obra poética

losep Carner, Jaume Bofill, Lloreng Riber, López-Picó,... L'entitat era sostinguda
amb les aportacions d.els socis, bdsicament de la burgesia progrusista.

Cal di, amb tot, que l'obra ordenanc¡sta d.e la Mancomunilaf tingué a la c¡utal una

inciüncia direcn mínima. Potser cal esmentaÍ, en aquest sentil, la creació I'any 1920 de

la Biblioteca Popular per a la Dona.
A la ciutat, d'altra banda, hi havia altres propostes cukurals; propostes que en

part coincidien amb els postulats del noucentisme i en part en divergien. En tot cas,

el seu marc de referincia no era el programa de la Lliga Regionalista, ni el
catolicisme conservador, sinó que s'aixoplugaven a les plan¿s d'El Autonomista.

RdaÉl¡ Mú, aquit*7e
ip@b,,t¿xin imryl§.

dd nouc€nfrsne



Eren uns corrents minoritaris, potser dispersos, peró amb alguns noms significatius,
com Carles Rahola, Cassiá Costal o el republica Miquel Santaló.

Ja al final del període, i en aquesta mateixa línia, tingué lloc la fundació, el l2
d'octubre de 1922, d.e l' Ateneu, promogut prec¡:ament per Cossid Costal, Josep
Junquera, loaquim Pla i Carles Rahola. L'Ateneu va desenvolupar, sota la
presidincia de Rahola, una gran i meritória activitat. L'any 1923, per exemple, hi
donaren conferincies Lluís Nicolau d'Olwer, Tomis Garcés, Eugeni tl'Ors, Rovira i
Vir§li, Gaxiel i Bosch i Gimpera, entre d'altru.

En l'ámbit de les lletres, el noucentisme gironí es rcf'lecteix en I'obra poética del
mateix Rafael Masó. També cal esmentar l'aportació del malaguanyat poeta loan
Badia (Girona,l899-1923), amb les obres póstumes El pecat de la novícia i altres
contes I Poemes de Girona.

Tot i estar allunyat de la seva ciufat natal, i malgrat que era forga més gran que
els noucmtistes estrictes, no hem d,'oblidar Joaquim Ruyra (Girona, 1858-BarceLona,
1939). De fet, Ruyra va ser considerat pels noucentistes com un aut¿ntic mestre. A ell
es deuen les millors pdgínes de la literatura cataLtna d'aquests anys. {Jn dels escmaris
tle les seves narraciorc fou Girona. Concretament, Primer llustre d'amor i La fi del
món a Gi¡ona só¿ dues notables narracioh\ ambientadet a la ciutat-

També Carles Rahola (Cadaqués, 1881-Girona, 1939), tot i haver-se iniciat a la
literatura en el marc del modernisme, ha de ser incorporat plenament a la desclosa
cultural d'aquests anys. De fet,les seves primeres obres, comElllibre de I'August
Alzína (1910), tenen el cardcter modernista que es respirava en el nucli que ell havil

freqüentat. Perd posÍeriorment la seva prcsa adquireix un to noucentista, i s'inclina
cap als estutlk histórics. Igualment, en l'dmbit de la investigac¡ó hi¡tórica, hem de
recordar Joan Bta. Torroella (Girona, 187j-1929), especialment per la seva obrs
L'estudi general o universitat literária de Girona (1906).

Cal encara, per arrodonir aquestes ratlles, esmentar algunes altres obres, com
ara les del malaguanyat seminarista Xavier Carbó, mort el 1918, als vint-i-cínc anys;
de Mn. Lluís G. Pla:
del també capelld
Camil Geis; de
Tomds Roig i Llop, i
fins i tot de Joan
Mínguez.

Athenea (1913"7917)
acoll I les manifestaci ons

dels nóucent¡sms a A¡ro-
na. A la foto h¡ vé¡em

exposdda l' obra De6con-
sal de Josep Ll¡mona



Les arts

A rHrxr,A.. com a entitat dilusora
Ad"l nnu."ntisme. ra ser el marc
d'importants exposicions d'artistes
catalans del moment. com ara Xavier
Nogués, J. Torres Garcia, Torné
Esquius, M. Gimeno i Josep Aragay.

També hi exposaren Cels Lagar i
Mela Mutermilch. Cal tenir present que la
ciutat havia esdevingut un motiu d atrac-
ció per a molts artistes catalans. Girona
acollí també durant uns anys, i fins a l'es-
clat de la Guerra Europea, un nucli d'ar-
tistes forans, entre ells la polonesa Mela
Muter.

Ol¡ "Voru del r¡u" (1914) de Mela Muter.
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Autoretrat, de I'any 1911,

de Valentí Fargnol¡.

D'altra banda, Rafael Masó promo-
gué, molt en la línia del noucentisme, els

oficis i arts aplicats. Incorporá a les seves

obres arquitectóniques la cerimica, el
ferro forjat, els vitralls, l'ebenisteria. l'es-
grafiat. Amb ell treballaren Adolf Fargno-
li. els germans Lluís i Jaume Busquets, els

ceramistes Coromina i Marcó. l'ebenista
Prátmans, el repussador Vallmajor,.... Hi
hagué una revitalització dels oficis; en fou
tot un signe la galeria dels Bells Oficis,
dels germans Busquets, a la Rambla.

Es significativa, en aquest sentit, l'ex-
posició del 1908 als locals de I associació
Foment de la Indústria i el Comerq de I'o-
bra de Rafael Maso. Joan Bta. Corominas
i Ricard Guinó; també, l'any 1918, I'expo-
sició a les Galeries Laietanes. de Ba¡celo-
na, d'artistes gironins, com Rafael Masó,
Fidel Aguilar, Joan Coromina, Adolf
Fargnoli, Vallmajor,.,.

Una consideració especial mereix el
malaguanyat Fidel Aguilar (Girona. 1894-

1917), I escultor noucentista que! segons

Enric Marqués, és inconfundible, amb una
obra molt personal. Fidel Aguilar, que



"podia haver estat l'artista de Girona més
universal", esdevingué, per la seva mort
prematura, "el paradigma del gironÍ infor-
tunat". Va ser col.laborador de Rafael
Masó, i tutelat per ell.

També morí jove el pintor autodidac-
te Pere Farró (Sarriá de Ter, 1896-Barce-
lona, 1920). Havia comenQat una caffera
arlísl¡ca molt promeledora. A Girona vis-
qué amb Mela Mutermilch.

Hem de referir-nos, encara, a Ricard
Guinó (Girona, 1890-Antony, Franga,
1973). Guinó es formá a I'Escola Municipal
d'Arts iOficis. amb Prudenci Bertrana. ia
Barcelona, amb Eusebi Arnau. L'any 1910

establí relació a Girona amb Arístides Mai-
llol. Com a deixeble i ajudant seu, es tras-
lladá a París. on el 1913 iniciá la seva
col.laboració amb August Renoir, del qual
fou executor i coautor de bona part de la
seva obra escultdrica. Ricard Guinó, tan-
mateix, estigué molt implicat en el nucli
cultural de la Girona de principi de segle.

La seva obra gironina, entre el 1908 i el
1911, no és una obra de maduresa, perd pot
inscriure'sja en els temptejos noucentistes.

En canvi, el pintor Jaume Arnau
(Girona, 1897-1918) només tingué temps
d'apuntar un talent remarcable, que la
seva mort prematura truncá.

L'impuls de modernització de les arts,
sobretot de les arts aplicades, es traduí
també en la proposta de Masó de crear
una Escola d'Arts i Oficis.

En efecte. l'Escola Munici-
pal de Dibuü i Belles Arts
es trobá sotmesa a revi-
sió. De fet hi hagué
diversos projectes
de renovació que,

tanmateix, no es

traduiren en
fets. Són signi-
ficatius, peró,
del clima que
impulsava la

Manmmunitat de Catalunya i, a Girona, els

sectors més progressistes de la burgesia.
Martí Sureda, en aquest sentit, proposava
que esdevingués una Escola d'Arts Indus-
trials (1913).

Altres, en canvi, volien tranformar-la en
una Escola d'Afs i Oficis. En aquesta [ínia,

una ponéncia, formada per Carles Jordá,
Joaquim Font i Fargas, Josep Estalella i
Rafael Masó, elaborá l'any 1914 un projecte
ambiciós, amb un enfocament pedagdgic
modem. Sota la denominació d'Escola Téc-
nica General d'Oficis, la ponéncia posava
l'accent en la formació professional, d'ofi-
cials i d'aprenents. Hauria estat la plasma-
ció en aquest ámbit del noucentisme reno-
vador, perb el projecte va ser finalment
desestimat l'octubre de 1916. Continuá, aií,
1'Esmla fu ncionant d'esma.

En I'¡mbit musical, sorgiren moltes
iniciatives. sovint de curta durada. Hi
hagué una proposta, finalment fracassada,
de crear una Escola Municipal de Música,
l'any 1903. Aquest mateix any es fundá
1'Orfeó Gironí. L'any 1916 aquest grup
fou substituil per l'Schola Orfednica Giro-
nina, dirigida pel professor Tomás Molle-
ra. A final de setembre de I'any 1922 es

creá l'Associació de Música.
També hem de referi¡-nos a la fotogra-

fia. ni que sigui per esmentar l'obra immen-
sa de Valentí Fargnoli (Barcelona, 1885-
Girona, 1944). Fargnoli pot ser considerat
realment, tal com el definia El Autonomisn,

un aut¿ntic redactor artistico.
En efecte, la seva obra

fotográLfica es carac-
teritza per la

voluntat docu-
mentalista,

efec-

Fidel Aguilar
a/ seu estudi

sense
tisme.



Hegemonia
de la

Regionalista
Lliga

f n profunda crisi finisecular de la
I-rsocietat espanyola ge ne rá un
corrent d'opinió favorable a renovar tot
el sistema. Sorgiren els programes
"regeneracionistes". En l'ámbit polític,
calia sanejar els mecanismes dels partits
i renovar-los: lrans[ormar les eleccions i
la representació política, perqué deixes-
sin de ser de meres ficcions manipula-
des pels governs i pels cacics locals. Per
aixó calia també una educació popular.

Aquestes propostes, perd, van fracassar
A l'interior del sistema, els dos grans partits
que s'alternaven seguiren un procés crei-
xent de iragrnentació. Sorgiren els corrents
personalistes. lrs propostes més renovado-
res, com la d'Antonio Maura, pel partit con-
servador, i la de Canalejas, pel partit liberal,
no aconseguiren de consolidar-se.

A Catalunya, en canvi, el catalanisme
s'afermá com una alternativa moderna i
modernitzadora. La Lliga Regionalista,
amb Enric Prat de Ia Riba i Francesc
Cambó, esdevingué un partit amb una orga-
nització eficient, representatiu dels interes-
sos industrials i burgesos de Catalunya, amb
un llenguatge polític nou que atreia el vot
d'ámpües capes de la societat catalana.

A Girona, el Centre Catalanista s'ads-
crigué a aquest corrent de la Lliga. El
catalanisme gironí aplegá un important

AgustíRiera, president de la D¡putac¡ó
i menbre del consell pemanenl

de la Mancamun¡tal.

grup de personalitats: Francesc Montsal-
vatge, Agustí Riera, Rafael i Santiago
Masó, Albert de Quintana, Francesc Coll
Turbau, Artur Vallés, Joan Vinyas,... La
incidéncia dels homes de la Lliga a Giro-
na es féu patent a I'Ajuntament.

La llei municipal de tot el període con-
tinuá essent la de 1877. Disposava que el
Rei, a proposta del ministre de la Gover-
nació, podia nomenar els alcaldes de capi-
tal de província d'entre els regidors elegits;
eren els alcaldes anomenats "de Reial
Ordre". Lógicament, en aquest trámit, el
paper del governador civil era substancial.
A la ciutat de Girona els alcaldes, fins a

I'any L917, van ser tots de Reial Ordre,
escollits entre els regidors adscrits als par-
tits dinástics (amb l'excepció de Francesc
Montsalvatge, l'any 1909). Quan, el desem-
bre de 1917, l'Ajuntament va poder esco-
llir lliurement I'alcalde, sortí elegit Albert
de Ouintana, de la Lliga Regionalista.

El govern municipal gironr va ser
compartit básicament per representants
dels partits dinistics i de l'ascendent cata-
lanisme. En realitat els partits dinástics,
des de principi de segle, havien iniciat un



procés d'afebliment, perd continuaven
recollint un vot important. Era, amb tot,
una representació fragmentada entre els
diversos grups: liberals, mauristes,... El
grup de la Lliga. en canvi. era homogeni.
Només cap a finals del període, l'any
1922, hi hagué I'escissió d'Acció Catalana,
a la qual s'adheriren Rafael Masó i Joa-
quim de Camps i Arboix.

En un segon terme, participaren del
govern municipal representants del republi-
canisme (federals) i els tradicionalistes. Són
els dos grups de la minoria, perd amb una
representació fidel al llarg de tot el període.

El primer decenni de segle els tradicio-
nalistes, en general, formaren candidatures
conjuntes amb els regionalistes de la Lliga.

En canvi, els monárquics formaren
posteriorment un únic bloc, Unión
Monárquica Nacional (UMN), i els tradi-
cionilistes hi participaren. La UMN va ser
derrotada a les eleccions de 1920 per Ia
Lliga, que feia un front amb els republi-
cans federals.

També la composició de la Diputació
provincial ra evolucionar en termes simi-

lars. Hi hagué un progressiu decandiment
dels partits monárquics oficials. El buit
que anaven deixant fou ocupat per l'as-
cendent Lliga Regionalista. També el
republicanisme federal hi tenia una repre-
sentació menor. L'hegemonia de la Lliga
Regionalista queda plasmada en el llarg
mandat d'AgustÍ Riera (1911 -1924).

Girona acollí alguns actes polítics de
gran ressó ciutadá. El més significatiu de
tots va ser el primer míting de Solidaritat
Catalana, el 1906, que es féu a la ciutat a
causa de la suspensió de les garanties a
Barcelona.

D'altra banda, la Setmana Trágica
repercutí a Girona. El 27 de juliol de 1909
hi hagué manifestacions pels carrers, amb
el crit unánime de "abaix la guerra!".
L'endemá els incidents s'acreixerenl s'ini-
ciá una vaga general i hi hagué noves
manifestacions contra la guerra del
Marroc. El 29 l'aturada continuava, peró
l'endemá la Guárdia Civil controliL la ciu-
tat i es restablí I'ordre. A Girona. tanma-
teix, no es produiren actes de violéncia ni
hi hagué incendis d'esglésies o convents.

Les D¡putacions
cafalares es
reuneixen al
Palau de la

Generalitat per a
aprcvar les
Bases de /a

Mancomun¡tat,
e|17 d'octubre

de 1911.
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La renovació de
l'ensenyament

§ t en un aspecte coincidien lots els pro-
D grurn., "regeneracionistes" cle I Es-
panya de la fi de segle era, sens dubte, en
la necessitat urgent de renovar i estendre
l'educació. Molts inlel.lectuals creien que
l'extensió de l'educació i la seva modernit-
zació e¡en la base per a la creació d'una
societat democrática i tolerant.

De fet, el sistema educatiu espanyol
portava un gran retard. No deixa de ser
significatiu que I'any 1913 un 45 % dels
reclutes de la demarcació de Girona no
sapiguessin escriure. Segons Miquel Santa-
ló, encara l'any 1920 l¡ 24'5 7o de la
població de la capital era analfabeta.

En tot cas. a Girona hi havia una
bona predisposició a acollir els projectes
reformistes. Ara es recollien els fruits
d'un ampli moviment de renovació que
s'havia encetat en el darrer terg del segle
XIX, impulsat per uns mestres que volien

ser educadors de futurs ciutadans lliures i
cultes. molt en la línia de la Institución
Libre de Enseñanza.

L'Institut de Segon Ensenyament
aplegava, aquests anys inicials del segle
XX, un molt bon professorat. Era l'Insti
tut del professor Manuel Cazurro, segons
I'evocava Pompeio Pascual. Manuel
Cazurro era catedrátic, des del 1891,
d'histdria natural. S'interessava també per
l'arqueologia i la prehistória. Perd a més
de Manuel Cazurro, hem de retenir els
noms del professor Josep Estalella, de bri-
llant trajectdria professional, i del profes-
sor d'história Rafael Ballester, autor de
textos escolars d'ámplia difusió. Josep Pla
ens ha deixat una viva memdria d'aquest
Institut gironí, amb un to crític.

La matrícula oficial d'alumles mntinua-
va essent notdriament restringida, una vinte-
na per cun. Molt tímidament comengaven a

estudiar el batxillerat algunes noies.

D'altra banda, I'any 1914 es reobrí
l'Escola Normal masculina i es creá la
femenina. Durant aquests anys es consoli-
daren uns claustres de professors ben pre-
parats i il.lusionats. Sobretot la Normal
masculina visqué anys de molt bon funcio-
nament sota el guiatge del d ector Cassiá
Costal. En sobresurten professors com
Miquel Santaló, Manuel Xiberta i Mn.
Jordá, a la Normal masculina; i Dolors Pas-

tor i Josefa Ura. a la femenina. Les Nor-
mals van ser els primers
centres docents que tingue-
ren cátedra de llengua cata-
lana, grácies al suport de
1'Ajuntament i a les ges-

L'oferta educativa
congregac¡on¡sta em
espec¡alment ámpl¡a en
l'ámb¡t femení. A la loto.
alumnes del col.legi
del Carmen real¡¿ant
una taula de g¡mnástica.



El Grup Escolar,
obra de Matl¡ Sureda,
¡naugurat l'any 1911,

sinbol¡ha perfeckment
I aÍany renovadot

en l'ámbit de
I'ensenyament.

tions de l'Associació
Protectora de la
Llengua Catalana.
D'altra banda. eren
els únics centres giro-
mns que preparaYen
per a una professió,
aspecte especialment remarcable en relació
amb l'Escola Normal femenina. La mitjana
d alumles oficials que acabaven els estudis
era d'uns calorze nois i unes setze noies.

L ensenyamenl primari públic a prin-
cipi de segle es trobava dispers per diver-
sos locals de la ciutat, locals que no reu-
nien cap condició per acollir I'ensenya-
ment. Eren escoles unitá¡ies, tres de nens
i quatre de nenes, i una de párvuls. per
aixd fou tan important la creació de la pri-
mera escola graduada, el Grup escolar.

Amb motiu del centenari de Ia Guerra
napolednica el Govern concedí a l'Ajunta-
ment gironí una subvenció de i03.456 pes-'
setes per a la construcció d'un edifici esco-
lar EI 4 de novembre es feia la solemne
col.locació de la primera pedra. L'edifici,
obra de Martí Sureda, va inaugurar-se el
17 de setembre de 1911. De fet, el Grup va
acollir Ies tres escoles de nens que hi havia
a la ciutat i l'escola de párvuls. Peró lés va
reordenar amb criteris de graduació, i va
ampliar, de quatre a nou, el nombre de
mestres per atendre els diversos cursos.

També, s'iniciá, l'any 1907, la construc-
ció de I'Escola Eirimenis. Va ser promogu-
da per Lluís Auguet, constructor, que va
avanEar-ne el finanqament, amb un pressu-
post de 31.200 pessetes. Va ser inaugurada
el31 d'agost de 1908. Aquesta escola, regi-

da per Carme Auguet, assolí un molt bon
nivell i fou escola annexa.

L'ensenyament primari públic, peró,
continuá amb un imporlant déficit de places.

Les colónies escolars són una faceta
més de la política educativa renovadora
d'aquests anys. Com a proposta sorgí ja
l'any 1915, peró no fou fins a I'any
següenl que es realitzaren les primeres.
només de nens, a l'Escala. L'any següent
s'ampliaren a les nenes, perd en dos torns
diferents i els nens a I'Escala i les nenes a
Palamós. A partir d'aleshores es realitza-
ren cada estiu, fins a I'establiment de la
Dictadura. Estaven \ota la tutela irespon-
sabilitat de l'Ajuntament.

Els mestres gironins participaren molt
activament en l'ampli moviment de reno-
vació pedagógica, que a Girona tingué un
carácter propi, vinculat al mateix magiste-
ri públic. Tingueren, en aquest aspecte, un
paper rellevant mestres com Josep Dal-
mau Carles, Silvestre Santaló. Sebastiá
Pla Cargol, Jaume Ministral i Antónia
Llop, entre altres.

El panorama de I'ensenyament a la ciu-
tat es completa amb els col.legis congrega-
cionistes. Pe¡ a nois hi havia, a més dels
Maristes, el col.legi La Salle. L oferta per a
les nenes i noies era més implia: Carmelites,
Escolápies, Cor de Maria, Dominiques,...

8t



La premsa

A I llarg d aquesls anYs Cirona fou
11.rnu autentica capital de la premsa
periódica, amb publicacions de tota mena,

de més o menys incidéncia, de vida llarga
o curtíssima.

En iniciar-se la Restauració es van
promulgar decrets que limitaven ostensi-
blement la llibertat de premsa proclama-
da a la Constitució de 1876. Amb tot, sor-
giren un gran nombre de publicacions.
Entre el 1875 i el 1880 s'han comptabilit-
zat 18 noves publicacions gironines, amb
el denominador comú. tanmateix, de ser

poc significatives, de curta durada i apolí
tiques. La publicació més consistent, i
d'aut¿ntic relleu, va ser dbviament la
Revista de Gerona. Mohs d'altres perió-
dics tenen un caire merament comercial.
Són significatives Ies publicacions referi
des al món del magisteri. Els periddics
d'abast més general solien ser els d'avisos
inotÍcies. Van aparéixer també les prime-
res publicacions bilingües, i fins i tot algu-
nes d'escrites íntegrament en catalá.

A partir de 1881, amb el govern de

Sagasta s'iniciá una etapa de més tolerán-
cia, tot i que subsistien els riscos involu-
cionistes. Aquest clima es traduí en una
proliferació de nous títols periodístics,
alguns d'ells de marcat caire polític. En
efecte, entre el 1881 i final de segle van
aparéixer 51 nous periddics. Alguns eren
estrictament professionals, i en sobresur-
ten els pertanyents al món educatiu.

Altres eren de carácter religiós. Hi havia

també la premsa humorística. Perd el que

destaca d'aquests anys és l'aparició d'una

diversificada premsa Política.
Entre els periódics dels partits monár-

qtics,hiha La Lucha, El Consütucional, El
Eco del País, i més endavant, El Eco de la

Provinch de Gerona, La Provincia, etc. Els
peribdics republicans estan representats
per El Demócrata, El Posib¡li:ta, La Fede-

ración, i posferiorment, El Federal; perd

sobretot per El Autonom¡sta (1895-1936),

l'important diari de Darius Rahola, de llar-
ga vida i d'una enorme influéncia.

També abundaven els periddics tradi-
cionalistes. Els primers títols d'aquest
coffent s'escoren nítidament vers la posi-

ció nocedalista, és a dir, l'integrisme, com

Lo Rossinyol i El Integrista- Estrictament
carlistes eren El Baluarte i, sobretot, E/
Norte. fambé, en els seus primers temps,

Diario de Gerona (1888-1,936), fundat i
dirigit per Rafael Masó.

El catolicisme restauracionista, proper

al regionalisme, tingué una primerenca
manifestació amb el sefmatari La Vetllada
(1881), obra gairebé personal de Joan Pla-

nas i Feliu. En canvi, el catalanisme polític
estava representat per Lo Geronés (1894'

1909), drgan det Centre Catalanista.
Al llarg dels primers anys del segle

present, de 1900 al 1923, van aparéixer no

menys de 93 noves publicacions; entre
elles, les revistes literáries i culturals, por-
taveus del modernisme i del noucentisme.

La premsa política continuá essent

important. La Lliga Regionalista disposá

de Diarío de Gerona, dirigit per Rafael i
Santiago Masó, i per Camps i Arboix, i El
Cirones ( l9l6- 1934). El republicanisme
continuá estant representat básicament
pet El Autonomista i per una gran diversi-
tat de periódics de més curta durada, por-
taveus dels diversos corrents. La Acción
(1905-1906) ho era dels republicans radi-
cals. Els partits dinástics, cada cop més



afeblits ifragmentats. disposaren de la
premsa creada en el període anterior. En
canvi. el carlisme s'estabilitzá. inicialment
amb El Tradícionalrsta (1903-1910), i pos-
teriorment amb E1 Nor¡¿ (1910-1936).

Abundava, és clar. la premsa catdlica.
Molts dels periddics que ja hem esmentat.
dels sectors regionalista i carlí. eren pro-
fundament católics. amb un carácter més
tolerant o més reaccionari, perd confes-
sionals. N'hi hagué encara més titols.
alguns d'ells sorgits a I'empar del Semina-
ri, com la Regeneración, Aíres Giro-
nenchs t Labor. Aparegueren també els
fulls parroquials, a partir del 1909, englo-
bats tots des del 1979 en el Full diocesd.

També es multiplicaren les publica,
cions professionals i els butlletins d asso-
ciacions. Sobresurt, en aquest sentit. la
premsa del magisteri, especialment amb
El Defensor tlel Magisterio i sobretot E/
M agis terio G erundense (1908-1 936).

Lahoral*

Capítol a part mereix la premsa satíri-
ca, amb A¡gua-Forts i Clar-i-net coñ a
títols més rcpresentatius.

En definitiva, Girona presenta durant
el període u a premsa periddica diversifi-
cada i d un gruix molt notable, que, tot i les
seres er idenrs limitacion. ( de prufessiona-
lització. técniques, empresarials) rcflecteix
en tot cas lorqa firielment els interessos
polítics, socials i culturals de la ciutat.

Dos dels més s/g/riflcats
periódics ghon¡ns.

La premsaés un bon
exponent de ]a plural¡tat

politica ¡¡deológ¡ca
de la soc¡etat gion¡na.
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L'excursionisme
i I'esport

f I rrr r RSro\rsML nasqué a Crtalun¡a
I--¿ en el darrer ters dcl scglc XlX. a

mig camí entre I'esbarjo i la cultura.
A Girona, 1'excursionisme organitzat

nasqué tardívolament. I aixó malgrat que
Narcís Heras de Puig havia estat un pre-
cursor de l'excursionisme catalá. amb els
seus a¡ticles Excursión a la montaña de la
provincia de Gerona, publicats et 1846 al
periódic gironí El Postillón. De fet, no
tenim notícia de grups excursionistes giro-
nins fins ben entrat el segle XXI concreta-
ment, l'any 1905 l'Orfeó Gironí constituí
una secció excursionista.

En canvi, aquesta activitat donaria orí-
gen a una de les entitats més arrelades a la
ciutat. L'any 1919 nasqué, en efecte, el
Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG). Des de la seva matelra fo¡mació
inicial recull perfectament els ideals de
l'excursionisme catalá: el plantejament de
l'excursionisme no pas únicament com un
esport, i molt menys com una competició,
sinó també com una forma de conéi-xer el
país. les seves esglesiolcs i cls scus pobles,
els costums, les formes de vida i de treball.
El GEiEG promogué també altres esports,
i molt especialment l'atletisme. En aquest
sentit. el GEiEG representa la fusió dels
dos corrents, I'excursionista i 1'esportiva.

L'esport, d'altra banda. també és un
fenomen contemporani. Neix amb la socie-
tat industrial. Inicialment entre les élites.
amb els clubs privats i els cercles gimnás-
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Elc¡cl¡sme esdev¡ngué

un esqort Po?ular.

tics. Posteriorment anirá popularitzant-se
fins a esdevenir un fet social de gran ampli-
tud. L'esport substitueix alt¡es lormes de
lleure tradicionals. i assolei-x una dimensió
d'espectacle de masses. L'esport, doncs, té
un vessant sdcio-cultural gens negligible.

A Cirona. les primeres informacions
sobre activitats que podem considerar
esportives lan referéncia a una " Associa-
ció d'aficionats a la cacera i a la pesca"
que els anys 1882-1883 demana poder ins-
tal.lar a la Devesa un lloc de tir al colom.
L'Ajunramcnt els concedeix a prccari un

terreny darrera el camp de Mart.
També hi havia activitats gimnásti-

ques. molt característiques d aquests inicis
de Ies activitats físico-recreatives. Concre-
tament, I'any 1886 Agustí Montaner s'ofe-
relr com a professor de gimnástica per als

bombers. El desembre de 1889 sabem que
existia un gimnls, de nova planta, regentat
per Ramon Beliocas.



També hi havia qui es banyava al Ter
L'any 1891, per exemple, l'Ajuntament pro-
posava arranjar la "gorja d'en Bru", perqué
cada any hi havia accidents. Difícilment,
perd, podem mnsiderar aquests banys mm
a esportius, en el sentit més modem del mot.

A la programació de Fires dels anys
noranta s'inclou, en canvi, un simulnÜo de

regatos. Les organitzava la societat Colón.
Eren anomenades co¡¿rs¿s, i es feien a l'On-
yar, al sector proper a la plaga de Sant FeJiu.

Cap al final de segle va popularitzar-se
el ciclisme. En un primer moment tenia un
caire de novetat i de moda, perd ben aviat
assolí un carácter esportiu que presagiava
l'afició crelrent ven els esports de velocitat.
Ja al 1888 hi hagué a Girona carreras d.e

velocípedos. Es va constituir el Club Veloci-
pédico. que organilzava excursions i curses,
i fins i tot va construir-se un velddrom a Ia
carretera de Barcelona. Ja avangat el segle

XX hi haurá també un creixent inter¿s pet
les motocicletes i s'organitzaran curses. Pels
matei\os anys de final del XIX hi hagué
una gran afició aljoc de pilota. Va [er-se u¡
frontó a Ia ronda Feffan Puig, per jugar-hi
tanl en la modalitat de pala com a má.

Vers el 1899 es creá a Girona l'Agru-
pació Catalanista d'Esport. El catalanis-
me, en efecte, amb el seu afany de moder-
nitat, promovia aquesta activitat, que es
reforqá encara més, amb el Noucentisme.

L'activitat espoÍiva, que més fonda-
ment va arrelar i el primer que esdevin-
gué de masses, perd, fou innegablement el
futbol. L'any 1906 es creá el Gerona Fut-
bol Club. de curta exist¿ncia. El 1910 va
tenir lloc la constitució de l'Strong, F.C.,
que jugava al Camp de Mart. Sorgiren
altres clubs, com l'Sport E C., format per
seminaristes. i l'Atl¿tic F.C. i altres. Final-
ment, l'any 1921 va néixer la Unió Depor-
tiva Girona. Aquest club va fer expressa-
ment un camp de futbol, el Vista Alegre.
Va inaugurar-se el29 de jtny de 1,922,

amb un partit entre la Unió Deportiva
Girona i el Barqa.

A part del futbol, s'introduiren altres
esports, més minoritaris. L'any 1912 exis-
tia una pista de patinatge a la Gran Via,
que acollí el club Skating Ring Girona. A
primers de l'any 1917 s'establí el Girona
Tennis Club, en uns solars entre la Devesa
i el riu Güell. amb un carácte¡ elitista.

Cal donar un carácter més anecddtic. i
potser simplement curiós, a les exhibi-
cions d'aeroplans que tingueren lloc l'any
1913, per Fires. Era l'anomenada "Festa
de l'aviació", celebrada a Fontajau. Con-
sistí en diversos vols d'un monoplá pilotat
pel francés M. Tixier. Es repetiren l'any
següent, peró aquesta vegada I'exhibició
no fou gens espectacular, per culpa del
vent, i hi hagué decepció del públic.

El primer esport
de masses fou el futbol.

L'equip gironí més
emblem¿tic va set ]a Un¡ó

Depoiiva Girona,
que iugava al camp

de Vista Alegre,
tal ¡ com pot veure's

a la toto de 1923.



Del teatre
al cinema

E r Teatre Municipal continuava essent

-Uel marc privilegiat del món de I'espec-
tacle. La gestió del Teatre era, normal-
ment, pel sistema d'arrendament a sub-
hasta, com ja hem explicat. Els més assi-
dus empresaris, aquests anys inicials del
segle XX, van ser Josep Sendra, Josep
Rodés, Frederic Bassó, i especialment en
el camp musical. Tomás Sobrequés.

Continuava l'auge del génere líric, o
sigui, de I'ópera i la sarsuela, sobretot
durant la temporada de Fires. Era I'dpera
italiana. Finalment, l'any 1914, arribá a

Girona, amb molt de retard l'obra de Wag-
ner, amb "Tannhaüser". La representació,
perd, va ser molt desafortunada i criticada.
Les companyies Granieri-Marchetti i
Vicente Serrano van obtenir importants
éxits de públic, sobretot amb les operetes

cómiques (algunes vegades considerades
immorals pels sectors més conservadors ).

Es consolidava el teatre catalá, amb el
pas per l'escenari dels grans autors i actors.
Van visitar el Teatre Municipal. per exem-
ple. Angel Guimerá (1920). tgnasi tglesias.
Adriá Gual (lSló).... Sovint les companfes
barcelonines es desplagaven al Municipal
gironí. D'entre les companyies catalanes
podem destacar la de Maria Vila i Pius
Daví, la d'Assumpció Casals i Alexandre
Nolla, la d'Enric Casals i Marta Cazorla,
Enric i Jaume Borrás, la de Josep Pous i
Pagés,... lrs obres que tenien més éxit eren
les de repertori, o sigui, Pitarra, Guimerá,
Rusiñol. Tampoc no eren excepcionals les
representacions de companyies espanyoles.

El Teatre acollia, altres activitats;
moltes de musicals. com l'actuació de
l'Orquestra Simfdnica de Madrid (1915),
Andrés Segovia (1920) o de la soprano
Maria Barrientos (1915), la "cupletista"
Raquel Meller (1915), o la ballarina Tdr-
tola Valéncia (1920). L'orquestra de Pau
Casals freqüentá també el Municipal,
sempre amb una acollida excepcional.

D'altra banda, també era el marc de les

festes literáries solemres, com els Jocs Flo-
rals, i dels mítings polítics més abrandats.

El Teatre Municipal, perd, no tenia el
monopoli del món de l'espectacle. Hi havia

també El Teatro Circo
Alvarez, construit en
fusta, i reemplagat pos-
teriorment, al mateix
lloc, pel Teatre Albéniz.
També el Coliseu Impe-
rial. i el Teatro Noveda-

El c¡nema

Coliseu lnpeial,
a la plaea

de la lndependéncia,
¡naugurat l'any 1909.



Aspecte del
Teatre-cinema

Albeniz

des (cremat I'any 1906).
Aquestes sales feien ses-

sions de revista, génere
exclós generalment del
Municipal.

El Teatre Albéniz.
obra arquitectdnica
d'Enric Catá, va ser inaugurat el 15 d'abril
de 1923. amb 1'actuació de I'Orfeó Catalá,
dirigit per L. Millet, i acollí notables com-
panyies de sarsuela ( fou ¡emarcable una
actuació de Marcos Redondo).

El teatre com a lleure, o sigui el teatre
d'aficionats. era una activitat molt usual.
Moltes associacions disposaven, als seus
locals socials. d'una sala habilitada per a

representacions, i d'una secció teatral.
El teatre, perd, comengá a perdre

protagonisme, almenys popular: un nou
espectacle li feia la competéncia, el cine-
ma. Les primeres projeccions a Girona es

van fer a final del segle passat, en una
casa del carrer de l'Argenteria. Vers el
1898-1900, per Fires, es muntá a la plaga

de la Independéncia una barraca de fusta
on es passaren pel.lícules, amb molt bona
acollida del públic, de tal manera que
s'establí fixa durant un cert temps, amb el
nom d'El Paralelo.

EI 1901 es cedí el Teatre per fer-hi pro-
jeccions, que en realitat foren vistes fixes.
L'any 1905 el febrer, es van fer novament
tres funcions de cinema al Teatre Munici-
pal. En anys successius s'hi feren encara
algunes altres sessions, perd aquest ús del
Teatre generá polémica, sobretot pel perill
d'incendi que compofiava, i va acordar-se
que no se'n permetria més.

L'any 1908 s'estrená un local destinat ja
exclusivament al cinema. la sala Gran \4a. I
així, successivament, s'anaren habilitant
locals com a sales de cinema. L'any 1909. el

Coliseo Imperial, i l'any 1918. La Amistad,
instal.lat al Cercle Catdlic d'Obrers. L'hege-
monia del cinema mm a espectacle de mas-

ses era ja un fet constatable.
Una darrera nota. referida als espec-

tacles taurins. Cirona no ha estal mai una

"plaga" gaire afamada. perir aixd no vol
dir que no s'hi fessin espectacles taudns.
Sabem, per exemple, que el mes d'abril de

1891 hi hagué rna novillada. Va atreure
poc públic i fou un fracás económic.
L'empresa promotora va haver d'assumir
importants pérdues.

El 29 d octubre de 1897 es va inau-
gurar la plaqa de braus. construida en un
extrem de Ia Devesa, al terme municipal
aleshores de Santa Eugénia. Amb la
plasa augmentá esporádicament I'afició
torera.

Des del comengament de segle, i
sobretot per Fires, es programaren algu-
nes novilladas a la ciutat. L'any 1906, tin-
gué lloc un escándol sonat: els toreros es

negaren a torejar els noull/os, perqué els

semblaren massa poderosos. Hi hagué un
gran rebombori i alguns incidents de poca
importáncia.



L'Esg lésia:
adaptació als

continuaya essent una ciutat levítica, i pro-
porcionava un nombre important de cler-
gues (l'any 1913, del conjunt de sacerdots
diocesans, 73 eren fills de la ciutat). A Giro-
na, d'altra banda, s'inaugurá, l'any 1918,1'a-
sil Sivilla, per als capellans ancians.

La renovació religiosa es manifestá en
1'ámbit de l'ensenyament del catecisme.
Una iniciativa en aquest sentit, de preocu-
pació per l'ertensió de la catequesi. va ser
la creació dels casals d'estiu. En efecte.
I'ary 1917 , el seminarista Jaume Moret
organitzá a la ciutat el primer casal d'estiu,
amb la col.laboració d'Evarist Feliu. EI
propósit era de donar un marc educatiu i
cristiá als nens durant les vacances. La seva
iniciativa va tenir el suport del bisbe Mas.
A partir de 1922, aquesta experiéncia va
ser continuada per Evarist Feliu, i en pocs
anys es féu popular i anelá al Bisbat.

La prédica, d'altra banda, esdevingué
més planera, menys retórica. Les predica-
cions extraordináries sovintejaven. Hi
hagué una nova Missió general a la ciutat,
predicada pels jesuites. amb grans mani-
festacions públiques de religiositat.

També la renovació litúrgica i musical
va ser important. Des del 1906 s'introduÍ
el cant gregoriá a la Catedral, de la má del
mestre de capella Mn. Miquel Rué. Hi
hagué en aquest ámbit una perfecta sinto-
nia amb la revitalització litúrgica, preco-
nitzada a Catalunya a partir sobretot del
Congrés de Montserrat de l'any 1915.

El Senunan continuá e\sent un impor-
tant cenlre d'estudi a la C¡ulal. Tol iexperi-
mentar una disminució gradual d'alumnes,
aplegava entre 500 i 300 estudiants. Les
ordenacions sacerdotals, de tota manera.
assenyalen una tendéncia constant al
decreixement. Com a residéncia per a semi-
naristes, a preus mbdics, hi havia el Collegi
de la Sagrada FamÍlia, durant molts anys
dirigit per Pere Campolier

El Seminari fou un focus important de
vida cultural. Alguns professon publicaren

nous temps

f I EscrÉsle emprengué un cami de
I---r mode rn itza ció id'adaptació als
nous temps. Va viure un nou impuls que
tingué manifestacions en diversos
camps, confluents peró en el projecte de
donar una resposta a les exigéncies de la
societat catalana del moment. Les diver-
ses iniciatives, a Girona, van ser promo-
gudes o abonades pels successius bisbes.

Concretament, el bisbe Francesc de
Pol i Baralt (1906-1914), fill d'Arenys de
Mar ique havia estudiat al seminari giro-
ní. promogue la cateque\i iles missions
populars. El seu successor, el bisbe Fran-
cesc de P. Mas i Oliver (1915-1920), bisbe
molt propens al contacte directe amb els
fidels, afavorí les actuacions socials de
l'Església diocesana i va promoure la
premsa catdlica. En canvi, amb el bisbe
Gabriel Llompart i Jaume (1922-1925), hi
hagué un cert viratge d'allunyament de la
realitat, i es propugn¿ sobretot un enforti-
ment de la piétat en els sacerdots. Publicá
un nou catecisme diocesá en catalá.

[¿ clerecia diocesana havia comenqat a

superar les divisions poftim-religioses. Mal-
grat la peruivdncia d'importants sectors pro-
pers encara al carlisme, el sector afí al cata-
lanisme conservador esdevingué el majori-
tari i més influent. Era un clergat més tole-
rant, menys doctrimri. La ciutat de Girona



obres significatives i influiren poderosament
en la formació intel.lectual del clergat g[o-
ní. Potser podem destacar I'obra de Josep
M. Llovera Tiatad.o elemental de Sociologia
cristiana ; la de Josep Comerma História de
La literatura catakma ; La filosofia catalana
de Josep Pou, i lecciones tle lengtu hebrea,
de Joaquim Gou. El seminari era un autén-
tic viver d'inquietuds intel.lectuals, liter¿ries
i artístiques. Els alumnes eren estimulats en
les seves aficions per professors com Josep
Pou, Josep Comerma, Miquel Rué, Josep
M. Llovera.... També cal esmentar f inter¿s
per l'etnogafia, propiciat per Tomás Care-
ras i Artau. Les aficions dels seminaristes
s orientaven especialment vers la literatura
catalana i Ia música. Els anys 1918 i 1919
són els de plenitud del moviment literari
catalá al Seminari, i en aquest aspecte
sobresurten les obres de Xavier Carbó i
Joan M. Feixas. El Seminari, a més, comp-
tava amb una notable Biblioteca, amb una
secció especialilzada en errudis gironins.
L'any 1916 el Dr. Ca¡les de Bolds en fou
nomenat bibliotecari.

Abundaven les mobilitzacions catdli-
ques contra tota mena de propostes legals
que signifiquessin un increment de la
toleráncia religiosa. Aquestes iniciatives
eren interpretades sempre com un atemp-
tat a l'Església. Van ser especialment mul-
titudináries les campanyes de l any 1910
contra les propostes del govem Canalejas.
A Girona hi hagué una gran manifestació.
de més de 3.000 persones. L'Església
actuava encara des dels pressupdsits de
I'autoritat. Hi havia, perd, una evident i
creixent afinitat amb els projectes del
catalanisme conservador.

El catolicisme s'organitzava encara al
voltant de les clássiques associacions de
pietat, perd també sorgÍ l'Acció Catdlica,
o sigui, un laitat organitzat amb el propd-
sit d'actuar dins la societat.

La societat ghon¡na contlnuá essert
major¡tárianent católica pract¡cant.

El laicat comenQá a organ¡tzar-se.

u



Gonf Iictes
socia ls

a vida laboral gironina no va ser
Lt gaire turbulenta, durant el darrer
terq del segle passat. Tot i aixó, tingué
forga acollida la celebració del primer 1

de maig. En efecte, el primer de maig
de 1890, a Girona, es concentraren a la
plaga de la Independéncia unes 800 per-
sones. Reivindicaven la jomada de vuit
hores (la famosa reivindicació dels tres
8: 8 hores de treball, 8 hores de descans,
8 hores d'esbarjo i cultura). La jomada
transcorregué sense incidents, peró l'en-
demá, en proposar-se allargar la vaga, hi
hagué alguns aldarulls que van ser
reprimits per les forces d'ordre públic.

Sabem que el novembre de 1899 hi
hagué una vaga a la fábrica Grober. La
causa en foren les mesures preses per l'em-
presa contra alguns obrers que s'havien
associat. Com deia El Autonomista. "el
señor Grober es enemigo de la asociación".

L'any 1900 hi havia a Girona vuit
societats obreres legalitzades que manifes-
taven la seva voluntat d'oposar-se al fteball
excessiu dels menors i de les dones en estat,
Eren fonamentalment societats d'oficis: de
paletes. de pintors. de fusters. de picape-
drers. En general, no es produren aldarulls
ni grans protestes.

En el context de Gi¡ona la mobilització
obrera era difícil i arriscada. Les úniques
empreses de dimensions importants eren la
Grober i els tallers del ferrocarril. Per aixd.
la Grober sobretot, pot ser considerada

La fábr¡ca Grcber acollia un impoÍtant
cont¡ngent d'obrers, m4oitáriament dones,

tal ¡ com es fa patent a la fotografia.

com l'auténtic barómetre del moviment
obrer local. Amb tot, les caracteístiques de
l'empresa no propiciaven les manifesta-
cions de protesta. En efecte, la Grober era
per als treballadors una garantia de treball
de per vida, i amb uns sous dels més elevats
de la ciutat. D'altra banda, donava feina
preferentment a les dones. Encara cal tenir
en compte l' actuació pafonal, de carácter
paternalista. Així, el gener de 1911, a la
fábrica Grober hi ha l' acomiadament de 40
obrers per haver-se associat a la Sociedad
El Arte Fabril i haver protoganitzat una
vaga parcial. Cristdbal Grober no acceptá
la mediació de l'alcalde, i argumentava res-
pecte a les societats obreres: "habiendo
nosotros mismos fundafut y subvencionado
a tres, entre los obreros de nuestra fábica".

Será, doncs, a partir dels anys 1914-
1916 que hi haurá diversos moviments de



protesta, protagonitzats sobretot pels
ferroviaris. El 13 juny de 1916 els ferro-
viaris fan una vaga; el govern, perd,
decreta l'estat de setge. L'any 1917, els
obrers gironins es sumen a la convocatd-
ria de vaga general feta per la CNT i per
la UGT. La crisi té lloc sobretot els mesos
de jutiol i agost. El governador militar
decreta, el 14 d'agost, l'estat de guerra. El
dia 15 els paletes es sumen a la protesta, i
al migdia les fábriques s'hi adhereixen.
Els dies 16 i 17 continuen els incidents
Molts empresonats. A partir del 18 la con-
flictivitat comenga a remetre i a normalit-
zar-se la vida laboral.

La CNT comengá a tenir una forta
preséncia a la ciutat a partir del 1918. Ja
abans, al Congrés de 1911, hi estaven repre-
sentats 75 obre6 de Girona. Perd és sobre-
tot a partil del congrés de Sants que l'afilia-
ció será creixent, de tal manera que l'any
1919 hi havia 13 sindicats, amb més de 4.000
afiliats (concretament, 4.293). El principal
dirigent de la CNT a Girona va ser Sebastiá
Clara. Apareix també un nucli de la UGI
amb Bonaventura Discosi com a principal
capdavanter En definitiva, l'obrerisme s'or-
ganitza a la ciutat, a remolc de Barcelona, i
a redds del clima revolucionari creat a tot
Europa per la Guerra i per la revolució bol-
xeüc de Rússia.

L'1 d'abril d'aquest
de 1919 hi ha convocada
una vaga general a Giro-
na i Palaftugell en solida-
ritat amb la vaga general

A Giona, el sector obrer
més contl¡ct¡u será el dels

fenoviais. Els tallers
de la MZA, a la foto

el d¡pósit de máqu¡nes,
donaven feina

a uns 300 obrers.

(vaga de la Canadenca) declarada a Barce-
lona. A Girona no reeií.

El moment culminant del malestar
social a Girona ds al final de l9l9 iprinci-
pi de 1920. En efecte, el 4 d'octubre els
obrers de la Grober es declaren en una
nova vaga per forgar l'aplicació de la jor-
nada de vuit hores decretada per Roma-
nones; l'empresa respon amb el locaut, el
conflicte es va resoldre el 22 grácies a la
intervenció de l'Ajuntament. El 9 de
desembre, perd, té lloc un tancament
d'empreses per la Patronal, secundant el
tancament de fábriques iniciat a Barcelo-
na. El 30 de desembre la Federació Patro-
nal fa públic un manifest: reclama, en
substáncia, la "lüure contractació del tre-
ball". En definitiva, la Patronal imposava
als obrers el contracte individual. Durant
aquesls dies es produeixen diversos inci-
dents dels obrers de la Grober. amb inter-
venció de la forga pública, que s'allarga
fins al 26 de gener. Finalment, el 27 de
gener s'acaba el tancament empresarial;
en el cas de la Grober s'allargá fins al dia
28. Havien estat, precticament, dos mesos
d'atur. Va ser una victória clara dels
empresa s, que davant la crisi econdmica
traslladava els seus costos a les classes
assalariades.

':§ri



reperGusst0ns

la vella Europa, repercutí a Catalunya, i
a Espanya. A pa ir del 1914 hi hagué
una agudització del malestar: augmen-
ten els conflictes socials i les violéncies.
També les reivindicacions nacionalistes
catalanes adquireixen major intensitat
(campanya per l'autonomia).

A Girona, aquesta situació general té
un reflex precís i propi. En primer lloc, la
Guerra era seguida amb apassionament.
En general, els sectors més liberals i pro-
gressistes apostaven pels aliats, mentre que
els sectors més conservadors solien ser ger-
mandfils. No deixa de ser significatiu que,
en arribar la notícia de l'armistici. el 12 de
novembre de 1918, els obrers de la Grober
en sortir del treball es manifestessin pels
carrers de la ciutat. i es concentressin
davant el consolat de Franga. L'endemá, la
manifestació fou encara més multitudiná-
ria. amb noves concentracions davant els
consolats de Franqa i d'Itália. El dia18 fou
un dia festiu, amb sardanes i tot.

I-a Guerra, peró, haüa mmportat greus

problemes de subsisténcia. Ja el 1914 hi
havia alarma per l'encariment de Ia vida.
Segurament a causa de la guena, la qüestió
és que aquell any les Fires foren molt desan-

gelades. La venda de productes als parios en

guerTa provocava Lrn augmenl dels preus. i
afavoria als intermediaris i especuladors. El

carbó mineral. la llet i altres
béns de primera necessitat
es feien més cars de dia en
dia. El governador civil,
Juan Prida. a finals de 1915

demanava informació diária
del preu d'aquests produc-
tes. L'any 1916, els proble-
mes de proveiment augmen-

Fls anys 1919-20 h¡ hagué
carest¡a dels béns de pimeta
necess¡kt. klet Montserrut
de la Fainen Ensesa,

obru de Ratael Masó.

La Guerra
Mundial:

a G¡rona

p r regim de la Restauracici. ja molt
.l--;des[igurat per les divisions dels
vells partits dinástics, va trontollar a
partir de la I Guerra Mundial. Malgrat
la neutralitat, la divisió entre gerrnanó-
fils i francófils fou un tema permanent.
La neutralitat, a més, permeté uns anys
de forts negocis especulatius i de rápids
enriquiments, peró es generá també una
forta inflació i un consegüent augment
del cost de la vida. El desenllaq de la
Guerra, amb el triomf de la revolució
bolxevic a Rússia. i dels nacionalismes a



taren. sobretot en relació a la farina. El 1917
escassejava el carbó. Hi hagué una tendén-
cia a regular els preus i els mercats, que pro-
piciá els acaparaments. L any 1918 continua-
ven les dificultats.

Fl lebrer de lql9 la s¡tuacio era insos-
tenible, tot i que es fixaren alguns preus. El
dia 7 d'aquest mes tingué lloc una gran
manifestació de protesta per la carestia de
la vida. La manifestació es dirigí al govern
civil. Els grups de manifestants hagueren
de ser dissolts per la Guárdia Civil a cavall.
al carrer Ciutadans, amb alguns ferits lleus.
El 1920 continuaven les greus dificultats; a
finals de setembre tingué lloc una assem-
blea d'alcaldes iparlamentaris per fer front
a la greu situació de manca de blat.

També la crispació provocada per l'a-
nomenat "problema catalá" era cada cop
més evident. L'any i916, el dissabte 19 d a-
gost, hi hagué un greu incident a la Ram-
bla gironina. Hi havia sardanes, i un grup
de joves oficials i sergents de Ia guarnició
provocá un enfrontament. Els militars dis-
pararen alguns trets. En la batussa varen
resultat lerides vuit persones. La Gudrdia
Civil hagué de restablir l'o¡dre. El clima
d'indignació ciutadana era patent i ldgic.
El dilluns l'Ajuntament es reuní d'urgdn-
cia. Es va redactar un document de protes-
ta adreqat al Gorern lor e).ig¡nt una saris-
facció i reparació. El capitá general, Felipe
Alfau. es traslladá a la ciutat, tot cercant la
pacificació. EI governador civil no féu més
que atiar el problema.

EI 27 de febrer de 1918 tingué lloc un
nou incident, de caracterÍstiques similars.
En aquest cas, de nit i a la Rambla un grup
de regionalistes de Santa Coloma de Far-
neIS va ser agredit amb ünt trets, disparats
des de l'ombra. sortosament sense víctimes.

Perd és sobretot el clima social el que
més es degrada, sense arribar mai al paro-
xisme de Barcelona. Abunden les vagues
per reclamar augments de sou. i la jorna-
da laboral de 8 hores. La qüestió social

E/s sec¿ors co¡?seryadorc, davant l'¡ncrcment
de la conflect¡v¡tat soc¡al ¡ polit¡ca,

cons¡deraven I'Exérc¡t una garant¡a d'ordrc.
A la foto, exercic¡s de l'arma
d'añ¡ller¡a al Camp de Maft.

acapara tota Ia vida política. El 17 de
novembre de 1919 Francesc Cambó fa un
míting al Teatre Municipal, seguit d'un
banquet en unes naus comercials del
carrer Santa Eugénia, al qual assistiren
uns sis-cents comensals: el tema primor-
dial va ser la qüestió social.

El moment culminant del malestar

'ocial a Cirona e5 a final de lqlq iprincipi
de 1920, amb la declaració del locaut per
part de la patronal.

Les classes benestants. conservadores o
moderadament reformistes, i a Catalunya
molt significadament la Lliga Regionalista,
abonaven un canvi de govem drástic com a

rinica solució a Ia progressiva descomposició
del sistema restauracionista. La Dictadu¡a.
com a sortida d emergéncia. es respirara a

l'ambient. Diario de Gerona afimava. el1.9
de juliol de 1923, amb rotunditat: ".. O ve
una dictadura serena, justa, equilibrada, o
una revolució que trasbalsará tota la socie-
tat". El 13 de setembre, Primo de Rivera des

de Barcelona proclamar a el nou Regim.
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De l'Anxiu d'lmatges de l'Ajuntament de
Girona són les fotografies de les págines 10,
11 ,12, 13, 16, 17, 18, 19,21,24,26,2A,
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TíTOLS PUBLICATS

Girona abans de G¡rona
(Prehistória)
Per Eudald Carbonell Enriqueta Pons

Girona romana
(De la fundac¡ó a la fi del món ant¡c)
Per Josep lvaria Nolla

G¡rona goda i sanaina
(476-785)
Per Narcis M. Amich i Josep M. No a

G¡rona carolíngia
(Oel 785 a l'any 1000)
Per Gabriel Roura

G¡rona Medieval
L'etapa de l'apogeu (1285-1360)
Per Christian Guilleré

G¡rona Médieval
Cr¡sis i desenvolupament (1360-1460)
Per Christan Guilleré

Girona al segle xvll
Per Joan Busquets i Antoni Simon

La G¡rona de la Restauració
(1874-1923)
Per Joan Puigbert
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Per Josep Clara

PBOPEBS TíTOLS
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Quaderns d'h¡stór¡a de Girona és una
col.lecció de libres que posen a l'abast d'un
p.blic arnpli. de marera order-ada rgoro-
sa, tota la informació existent sob,re el pas-

sat de la ciutat. Els millors especia istes de
cada perÍode hi oferelxen el resultat de
noves i^vesTigac ons r oorec nous cami.s a

la interpretació sobre es or(gens lel desen-
volupament de 'área urbana de Girona. La

col eccro aplega .na val-osa ilformac o
gráfica, en bona part poc coneguda.
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ció i al període de la Restauració.
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