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INTRODUCCIÓ

Teniu a les mans un recull dels textos que es deriven 
del Segon Cicle de Conferències que l’Arxiu Municipal 
de Girona ha dedicat durant la primavera de l’any 
2016 a aprofundir en el coneixement de les relacions 
històriques que la ciutat de Girona ha mantingut amb 
l’element natural imprescindible per a la vida que és 
l’aigua.  Aquest recull ve precedit d’un d’anterior, el que 
l’any 2015 ja va reunir els textos de les cinc conferències 
que van encetar un primer cicle dedicat a aquesta 
mateixa temàtica.

L’aprofitament que els gironins han fet de l’aigua, sia 
de rius, fonts, mines, pous o de pluja, ha contribuït al 
desenvolupament econòmic i social de la ciutat i ens 
ha llegat un ric i variat patrimoni històric vinculat als 
usos de l’aigua que cal conèixer i protegir. D’aquí que 
en aquest segon cicle, s’ha volgut donar una certa 
prioritat a tractar els usos i aprofitaments que s’han 
donat a l’aigua i les infraestructures hidràuliques que 
ha calgut bastir en cada moment per tal de fer-los 
possibles.  Per aquest motiu un dels textos ha estat 
dedicat enterament a la séquia Monar, les aigües de la 
qual han fet possible un munt de funcions diferents, 
des de regar les hortes i moure les rodes dels molins del 
Mercadal fins a accionar fàbriques com la tèxtil Grober 
o la paperera La Gerundense o fer funcionar la central 
hidroelèctrica del Molí. El seu autor n’és l’Eduard Canal, 
historiador del Grup de Recerques d’Història Urbana 
de Girona.  Un altre dels textos, el de Joaquim Nadal, 
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historiador i alcalde de Girona durant 23 anys, ens 
ofereix a través de l’experiència viscuda la seva visió 
de l’aigua com a element indestriable de la vida dels 
gironins en la seva doble faceta de recurs econòmic i 
revulsiu de transformació urbana de primer ordre 
però també d’amenaça recurrent quan s’esdevenen les 
inundacions.  Manel Serra, economista amb una llarga 
trajectòria professional en la gestió de l’aigua, és l’autor 
del text dedicat a documentar detalladament la història 
de l’abastament d’aigua per a usos domèstics. Mentre 
que l’historiador i arqueòleg Joan Llinàs ens aproxima 
al que queda però també a tot allò que ha desaparegut 
de tot aquest patrimoni vinculat amb l’aigua que va des 
dels ponts històrics fins a les fàbriques, les rescloses i les 
centrals hidroelèctriques.  Tanca el llibre el text que el 
periodista i escriptor gironí Narcís-Jordi Aragó dedica 
a triar i comentar alguns dels nombrosos escrits que la 
literatura ha generat entorn dels quatre rius de Girona 
i les riuades. 

Esperem que aquests dos cicles de conferències, 
amb els seus respectius llibres que en resulten, hagin 
contribuït a conèixer una mica més, i per tant a estimar,  
la valuosa cultura de l’aigua que ha forjat Girona al llarg 
del temps i que no ens podem permetre el luxe d’oblidar.

Anna Ribas 
Professora del Departament de Geografia 

de la Universitat de Girona
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Aquest text complementa el de l’edició del 2015 de les 
Conferències de l’Arxiu Municipal sobre les fonts do-
cumentals dels usos de l’aigua d’aquest arxiu . L’eix ar-
gumental d’ambdós textos s’estructura de la manera se-
güent:

•Jurisdicció i regulació sobre l’aigua.
•Explotació econòmica dels recursos hídrics.
•Impacte de l’aigua en el paisatge urbà.
Actuacions preventives sobre els rius. 
•Serveis públics vinculats a l’aigua.
•L’aigua com a element lúdic i de qualitat de vida.

Si en l’edició 2015 el text i la conferència se centraven 
en els tres primers apartats, en l’edició d’enguany, l’ob-
jectiu és explicar la documentació de l’Arxiu Municipal 
en relació amb les actuacions preventives sobre els rius, 
els serveis públics vinculats a l’aigua i l’ús de l’aigua com 
a element lúdic i de qualitat de vida. 

Actuacions preventives sobre el riu
Una de les funcions més importants de les organitzaci-
ons municipals, al llarg de totes les èpoques, és la relati-
va a l’ordenació i gestió del territori. L’Ajuntament regu-
la la urbanització de l’espai i tot el que hi fa referència: 
emet llicències urbanístiques i projecta i du a terme la 
construcció d’infraestructures, serveis, instal·lacions i 
equipaments públics, els quals gestiona i s’encarrega de 
mantenir.

En relació amb els cursos fluvials, aquesta funció 
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porta vinculades les accions referides a les actuacions 
sobre el llit i els marges dels rius, canalitzacions, obres 
de defensa i cobertura, projectes de modificació de cur-
sos fluvials, ponts, passarel·les, guals, etc. Es tracta d’ac-
cions preventives destinades a controlar el cabal dels 
rius, ja sigui per evitar-ne els desbordaments a través de 
murs, canalitzacions, etc., o per creuar-los mitjançant 
ponts, barques, etc. 

La construcció i manteniment d’aquestes infraes-
tructures en època medieval i moderna era prerroga-
tiva reial; de totes maneres, la monarquia va concedir 
diferents privilegis a la ciutat que li permeteren dur a 
terme les seves pròpies iniciatives en aquest àmbit. De 
fet, durant aquesta època, la majoria de documentació 
relacionada amb aquests treballs deriva de les recaptaci-
ons monetàries efectuades per a poder-los sufragar. 

Obres als rius
La documentació més antiga referida a la construcció 
de murs de contenció i altres obres als marges dels rius 
fa referència a la recaptació d’imposicions reials per a 
afrontar les despeses de construcció. El 1430, per exem-
ple, es va instruir una causa entre la Universitat de Gi-
rona d’una banda, i els eclesiàstics que vivien a la ciutat, 
de l’altra,  sobre la forma de la contribució dels clergues 
en les obres del riu Ter.

Tot i que el municipi no tenia plena potestat sobre 
aquests temes, algunes de les seves actuacions hi tenien 
a veure i, per tant, els acords municipals referits a la ur-
banització de determinades zones havien de tenir en 
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compte la presència dels rius. Així doncs, la preocupa-
ció per les crescudes dels rius sí que afectava la cons-
trucció de cases i botigues en determinats llocs. L’any 
1345 el procurador reial a Girona, en nom del rei, va 
concedir als jurats de la ciutat de Girona els espais i llocs 
públics de l’areny entorn del riu Onyar: des de monestir 
del Carme fins al riu Ter. En aquests terrenys no espo-
drien construir albergs, taules, botigues, barraques ni 
altres edificis perquè aquests espais eren necessaris per 
a l’ús públic i general de la ciutat, és a dir, per a la ce-
lebració de fires i mercats. A més, també s’hi posaven 
les peixateries, els carnissers hi mataven el bestiar, els 
paraires hi estenien la llana i era lloc de passeig pels ha-
bitants de la ciutat.

El 1599 Felip II va concedir als jurats i a la ciutat 
de Girona el privilegi de fabricar 10.000 lliures de me-
nuts per tal de sufragar les despeses de la reparació dels 
danys causats per les crescudes del Ter i apartar aquest 
riu de la ciutat. En aquest mateix privilegi permetia 
construir un pont nou sobre l’Onyar, entre la plaça de 
les Cols (l’actual rambla de la Llibertat) i l’església de 
Santa Susanna del Mercadal.

A mitjan segle xviii es va constituir la Junta Reial 
Obres, el fons de la qual es troba a l’Arxiu Municipal de 
Girona. Aquesta institució s’encarregava d’executar les 
obres de construcció, reparació i reforma de les fortifi-
cacions i edificis militars, així com de la realització de 
les obres necessàries per a reparar les construccions de 
defensa de la ciutat dels aiguats del Ter i de l’Onyar, és a 
dir, preses i murs de contenció. La Junta estava integra-
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da pel governador de Girona, el comissari reial de guer-
ra, l’enginyer militar i dos regidors de l’Ajuntament es-
collits pel rei a proposta del capità general de Catalunya.

Entre la documentació de la Junta referida a les obres 
del Ter hi ha pagaments per les obres de reconstrucció 
i reparació dels dics del Ter –entre els quals hi ha  el dic 
de Bournonville– i dels danys causats per les avingu-
des de l’any 1737. També comptes de les obres del Ter i 
l’Onyar de 1736 a 1748, i acords de la Junta, amb plànols 
inclosos, referits a les obres de 1762. 

Modificació dels cursos fluvials
Una de les solucions complementàries que es preveien 
al problema dels aiguats fou la desviació dels cursos dels 
rius. Aquesta solució es va acabar imposant i va per-
metre pal·liar els efectes de les avingudes dels rius so-
bre la ciutat. Les propostes per rectificar els cursos dels 
rius ja venien d’antic: el 1778, segons consta al Manu-
al d’Acords, se sol·licitava la modificació del curs de 
l’Onyar al rei i fins i tot s’elaborà un plànol del projecte 
de desviament, firmat per Francesc Soriano. Es conser-
ven, per exemple, diversos expedients relatius a la recti-
ficació del riu Ter, d’entre el 1820 i el 1841, que inclouen 
correspondència i acords amb els ajuntaments de Salt 
i de Santa Eugènia de Ter, també afectats per les obres, 
així com informes sobre la variació del llit del riu des de 
Girona fins a Torroella de Montgrí, alguns encarregats 
per la Diputació Provincial a l’arquitecte Tomàs Soler. 
Entre 1821 i 1842 també es va projectar la rectificació 
del curs del riu Onyar.



15

De totes maneres, la variació dels cursos fluvials 
també podia respondre a motius de salut pública. Entre 
1847 i 1848 es van projectar unes obres per tal d’evitar la 
propagació de les febres que afectaven la ciutat i millo-
rar-ne la higiene i la salubritat alterant el curs dels rius 
Onyar i Galligants. 

Un altre bloc de documentació fa referència a la ins-
pecció i control dels rius i els seus entorns (Policia de los 
ríos). Es tracta d’expedients de denúncies, instàncies i 
recursos sobre qüestions que afecten el llit, els marges i 
els terrenys veïns dels rius Ter, Onyar, Güell i Galligants. 
Aquests documents estan datats entre 1845 i 1921.

Serveis públics vinculats a l’aigua 
Com hem vist a les èpoques medieval i moderna les prin-
cipals activitats se centraven en l’explotació econòmica 
dels recursos hídrics en tant que patrimoni municipal, 
i es basaven en l’explotació en règim de monopoli. Pro-
gressivament, a mesura que l’Ajuntament va anar perdent 
les competències sobre l’explotació (per alienació dels 
béns) van anar augmentant les prerrogatives municipals 
sobre el subministrament d’aigua i el sanejament (aquest 
darrer, molt vinculat també a la pavimentació de carrers), 
que al llarg dels segles xix i xx van esdevenir serveis pú-
blics d’interès general. 

La documentació municipal permet veure l’expan-
sió progressiva d’aquests serveis i analitzar qui en són 
els promotors i com els promouen, sobre quins barris 
i amb quina seqüència cronològica. Paral·lelament, la 
documentació permet resseguir com creix la percepció 
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de servei públic per part de la població, que reclama 
fonts, abastament, clavegueres i boques d’incendis. 

Subministrament d’aigua
L’any 1869 es va inaugurar l’arribada d’aigües potables a 
Girona procedents d’una deu d’Aiguaviva. L’Ajuntament 
havia concedit la gestió de l’abastament d’aigua potable 
a una empresa privada, la seu de la qual es trobava al 
carrer Perill de Girona, a l’edifici anomenat “de les Ai-
gües” (avui seu del Museu del Cinema. Col·lecció To-
màs Mallol).

L’any 1951 l’Ajuntament va municipalitzar el servei 
i la ciutat va passar a ser propietària de totes les instal-
lacions. L’expedient administratiu del projecte, titulat 
Proyecto general de abastecimiento de aguas potables de 
la ciudad, data d’entre 1949 i 1955 i conté memòries, 
dictàmens, l’expedient per a l’adquisició dels béns propi-
etat d’Aigües Potables SA, correspondència i reglaments 
dels serveis d’aigua d’altres províncies. L’any 1976 se’n 
va fer càrrec l’empresa Girona SA en règim de conces-
sió, fins que el 1992 es constituí l’empresa mixta Aigües 
de Girona SA, administradora actual del servei amb el 
nom Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter i que té les 
oficines al carrer Ciutadans. Part del fons documental 
de l’empresa d’aigües Girona SA ingressà a l’Arxiu Mu-
nicipal de la ciutat l’any 1995. 

La concessió del subministrament no va estar absen-
ta de conflictes. El 1869 s’instruïa un judici al Jutjat de 
Primera Instància de Girona entre Antoni Sempau i Pal, 
propietari d’Aguas Potables SA, i l’Ajuntament de Giro-
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na amb motiu de les obres necessàries per a la conduc-
ció de les aigües, les quals afectaven diversos carrers de 
la ciutat.

També hi ha diversos expedients relacionats amb la 
xarxa d’abastament d’aigua de la ciutat datats entre 1884 i 
1921. La majoria fan referència a l’obertura, eliminació o 
neteja de conduccions d’aigua amb motiu de la urbanit-
zació de determinades zones de la ciutat, en aquest cas, 
de la zona de la Gran Via. Entre els documents hi ha una 
relació de fonts d’aigua potable de la ciutat.

A mitjan segle xx es començà a preveure la necessi-
tat de destinar aigües del Ter a l’abastament d’aigua po-
table de Girona. L’any 1865 ja s’havia plantejat, però en 
aquell moment per a l’abastament de la ciutat de Barce-
lona. La documentació referida a aquest projecte recull 
informes dels enginyers i, també, les protestes de les po-
blacions afectades per l’obra.

L’any 1968 es projectà la construcció de la presa del 
Pasteral per tal d’assegurar l’arribada d’aigua potable a la 
ciutat de Girona. L’administració estatal en va assumir 
la construcció i la gestió com a servei d’interès gene-
ral. Els diferents expedients relatius al Pasteral van ser 
instruïts pel Ministeri d’Obres Públiques a través de la 
Direcció General d’Obres Hidràuliques i la Confede-
ració Hidrogràfica del Pirineu Oriental. El fons Narcís 
Sans i Prat, conjunt de documentació fotogràfica del 
periodista custodiat al Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge de l’Ajuntament de Girona (CRDI), , conté un 
nombre important  d’imatges referides a les instal·laci-
ons de la presa de Susqueda; a més  hi ha 8 pel·lícules 
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i altres imatges d’obres hidràuliques de les comarques 
gironines.

La documentació referida a la planta potabilitzadora 
de Montfullà (Bescanó) inclou els expedients adminis-
tratius dels projectes de conducció d’aigua potable des 
de l’estació de tractament als nuclis de Salt, Sarrià i Sant 
Gregori (1973-1980) i els pressupostos relatius a la se-
gona fase del projecte de construcció de l’estació de trac-
tament d’aigües potables. A més, l’any 1990 es redactà 
el projecte d’instal·lació d’un laboratori a la planta de 
tractament d’aigües de Montfullà. 

El 1973 i el 1980 es van tramitar diversos expedients 
vinculats a l’abastament d’emergència; primer a través 
de la instal·lació d’un sistema de filtratge dels cabdals 
procedents del Pasteral, i més endavant, en diferents in-
formes es proposaren altres solucions per al subminis-
trament complementari d’aigua potable.

Si ens referim a l’abastament d’aigua potable, cal te-
nir en compte la xarxa de fonts de la ciutat de Girona. 
Per exemple, cal esmentar la documentació referida a 
les fonts de la ciutat des de l’època medieval. Els manu-
als d’acords de 1525 i 1526 donen compte del plet entre 
el Capítol de la Seu i el convent dels predicadors sobre 
l’excavació que el primer va manar fer en terres dels 
frares per tal de conduir les aigües a la font dels Lledo-
ners; per aquest motiu es va necessitar la intervenció 
dels jurats. Aquesta font va ser origen de diversos con-
flictes, ja que l’any 1587, es va elaborar una memòria 
explicativa dels fets del contenciós entre el bisbe de Gi-
rona i els jurats de la ciutat per la conducció de l’aigua 
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fins a la font  De fet, les aigües de les fonts solien pro-
vocar tensions entre els ciutadans de Girona. Per exem-
ple, el 1768 l’Ajuntament resolia –ho recull el manual 
d’acords– que la font d’en Vila era pública així com la 
casa on hi havia el pou.

Entre la documentació referida a obres d’infraes-
tructura i serveis hi ha nombrosos expedients de cons-
trucció de fonts públiques i pous: al carrer de la Galera 
i a la plaça de Sant Francesc (1885-1889), al carrer Ba-
llesteries (1887-1889) o l’acord municipal de construc-
ció de la font de la plaça Marquès de Camps l’any 1939, 
entre moltes d’altres.

Algunes vegades eren els veïns d’un determinat in-
dret els qui reclamaven la construcció de les fonts o pro-
testaven per la destrucció d’algun punt d’aigua. El 1907 
els veïns del carrer de la Rutlla van presentar una recla-
mació contra el marquès del Castellvell per la propietat 
de la font del Rei. Entre el 1916 i el 1921 els veïns de 
Pedret sol·licitaren la construcció d’una font i algunes 
boques de rec contra incendis al barri.

Sanejament públic 
Els treballs relacionats amb el sanejament d’aigües tam-
bé són competència de l’Ajuntament de Girona. Si bé es 
tracta d’una facultat ja present i desenvolupada en èpo-
ca medieval –constatada en les ordinacions dels jurats 
per evitar l’evacuació incorrecta de les aigües residuals–, 
pren rellevància a partir del segle xix, coincidint, so-
bretot, amb el creixement urbanístic de la ciutat. Així, 
moltes de les obres de pavimentació dels carrers són 
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complementades pels respectius projectes de construc-
ció del clavegueram.

Per exemple, entre el 1721 i el 1891 es regulà la 
conducció de les comunes i latrines construïdes en els 
terrats i les cases que donaven al riu Onyar. La docu-
mentació referida a aquest assumpte inclou informes de 
l’arquitecte municipal, acords, normativa de la policia 
urbana sobre clavegueres i conducció d’aigües residuals 
a l’Onyar i, a més, relacions de mestres d’obres i comptes 
per obres i neteja de clavegueres i conduccions. Entre 
1798 i 1876 es van presentar diverses sol·licituds per a 
la neteja i ordenació de les clavegueres del carrer de la 
Barca, Ballesteries i altres cases de la façana de l’Onyar. 
En aquest cas, es va trametre correspondència diversa 
al governador. 

Però la construcció de clavegueres també podia estar 
motivada per prevenir problemes a causa de les inun-
dacions. Aquest és el cas del pla general de clavegueres 
redactat el 1863. 

Entrat el segle xx, l’administració estatal va anar ad-
quirint, progressivament, noves potestats vinculades als 
projectes de conducció de les aigües residuals que afec-
taven diversos nuclis de població. L’any 1970 la Direc-
ció General d’Obres Hidràuliques del Ministeri d’Obres 
Públiques va elaborar diferents plànols per al Proyecto 
de distribución de agua y saneamiento de la ciudad de 
Gerona, sus barrios anexionados y las localidades de Salt 
i Sarrià. Entre el 1985 i el 1988 es va tramitar un con-
tracte d’assistència tècnica per a l’estudi del tractament 
conjunt d’aigües residuals a Girona, Salt, Sarrià de Ter i 
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la fàbrica Torres Hostench. També amb la participació 
d’altres administracions municipals l’any 1990 es van 
dur a terme les obres del col·lector d’aigües residuals del 
marge esquerre del riu Ter (Sarrià de Ter i Sant Julià de 
Ramis), de les quals l’Arxiu Municipal conserva la do-
cumentació referida a la liquidació de les obres.

A més del control de les aigües residuals, les compe-
tències sobre sanejament públic inclouen la gestió de la 
depuradora. El projecte d’obres de conducció d’aigües 
des del Pasteral fins a Girona (1968-1980) ja incloïa la 
construcció d’una estació depuradora d’aigües residu-
als. Per aquest motiu, l’any 1975 la Direcció General 
d’Obres Hidràuliques–Ministeri d’Obres Públiques i 
la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental van 
projectar una conducció de desguàs de l’estació depu-
radora. L’any 1986 va sortira concurs el projecte de la 
segona fase de construcció de l’estació de tractament 
d’aigües potables per ampliar l’estació depuradora ja 
existent. Actualment, l’empresa TRARGISA gestiona la 
depuradora i la incineradora.

Enllumenat públic
Un altre servei vinculat a l’ús de l’aigua és l’enllumenat 
públic. Les centrals elèctriques que abastien la xarxa de 
l’enllumenat públic aprofitaven la força de l’aigua per-
què funcionés. Justament, la primera central elèctrica 
de la ciutat s’instal·là en un antic molí del Mercadal i 
prenia l’aigua de la sèquia Monar just abans del seu des-
guàs a l’Onyar. En aquest sentit, foren clau els assajos de 
l’enginyer Narcís Xifra i Masmitjà que culminaren amb 
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les festes d’inauguració de la xarxa d’enllumenat de la 
ciutat el 24 de juliol de l’any 1886.

El funcionament de la central del Molí va generar 
documentació diversa, sobretot entre 1899 i 1917: cor-
respondència relativa a les obres de reforma o sobre 
l’enllumenat, rebuts i liquidacions, etc. D’altra banda, 
també comportà algun conflicte, com l’Incidente sobre 
el aprovechamiento de aguas de la acequia Monar entre 
las sociedades Empresas Eléctricas i Llensa y Masias, l’ex-
pedient del qual està datat entre 1910 i 1912.

De totes maneres, l’edifici de la central també es vol-
gué aprofitar per altres usos i al 1891 es tramità l’expedi-
ent de subhasta per instal·lar el Jutjat d’Instrucció al se-
gon pis. Entre el 1953 i el 1984 es van redactar diversos 
projectes de reforma, ampliació i recuperació de l’edifici 
de la central elèctrica del Molí. Actualment, també s’està 
remodelant parcialment per reutilitzar-se com a casal 
per a la gent gran del Barri Vell i el Mercadal.

Ja al segle xix els molins de la Manola, a Pedret, tam-
bé es reconvertiren en central elèctrica per tal d’estendre 
l’electricitat a tota la ciutat. Aquest canvi d’ús comportà 
un nou contenciós amb l’empresa La Aurora. L’expedi-
ent del judici inclou, entre altra documentació, acords 
municipals per a complementar la instal·lació elèctrica 
realitzada per Planas y Flaquer y Compañía.

Salut pública
Procurar per la salut pública dels ciutadans és compe-
tència de l’Ajuntament de Girona. En el desenvolupa-
ment d’aquesta competència, l’Ajuntament realitza ana-
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lítiques d’aigua, controls sobre determinades activitats 
econòmiques i serveis públics o, com ja s’ha esmentat 
anteriorment, determinades actuacions sobre els rius. 
L’any 1915 el laboratori municipal prestava serveis a al-
tres ajuntaments veïns; per aquest motiu, l’Arxiu Mu-
nicipal conserva l’expedient de prestació de servei a 
l’Ajuntament d’Anglès per a l’anàlisi de la qualitat de les 
aigües de la vila.

L’aigua com a element lúdic i de qualitat de vida
Des de les darreries del segle xx ha anat prenent 
importància l’ús de l’aigua com a element lúdic. En 
aquest sentit cal destacar, per exemple, l’ús de les ribes 
dels rius com a parcs i passeigs. De fet, els ciutadans 
de Girona al segle xiv ja utilitzaven l’areny del riu 
Onyar com a passeig. Al segle xviii els aiguadeixos 
del Ter també eren freqüentats com a zona d’esbar-
giment: eren els precedents de la Devesa com a parc 
municipal. A l’Arxiu Municipal es conserven els dife-
rents plànols i projectes per al parc, així com notícies 
referides al lloguer de bancs i cadires, a les plantaci-
ons d’arbres i a altres serveis del parc, principalment 
des del segle xix. 

L’ús de l’aigua en el lleure, és a dir, com a element de 
qualitat de vida, és característic també d’ençà del segle 
xix. Així, per exemple, es documenta l’existència de cases 
de bany a la plaça de Sant Francesc i es publiquen bans 
reiteratius que intenten regular els llocs de bany, el vestu-
ari i el comportament dels banyistes als rius Ter i Onyar. 
Aquest interès derivà en la posterior construcció d’instal-
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lacions esportives per a la pràctica de la natació, com és el 
cas de la piscina de la Devesa, projectada per l’arquitecte 
municipal Ricard Giralt i Casadesús l’any 1933.

Altres actuacions en aquesta línia han estat l’adequa-
ció del parc de les ribes del Ter, la creació d’itineraris 
educatius al voltant dels rius, el projecte Alba-Ter, des 
del qual es preveuen accions de cohesió, preservació, 
sostenibilitat i dinamització de la conca del riu Ter i, 
més recentment, el projecte 4 rius i 1 sèquia, sobre la 
millora de l’entorn urbà dels rius. 

De fet, els entorns dels rius i, especialment, de les 
fonts han estat de sempre llocs d’esbarjo, de berenars i 
feixines. En són exemples el berenador de la Barca o el 
de la font del Congost, on gironins i  gironines es troba-
ven, s’esbargien i es fotografiaven les primeres dècades 
del segle xx;  en són testimoni les postals i imatges fa-
miliars custodiades al CRDI; en aquest sentit, trobem 
imatges de  la col·lecció Josep Bronsoms o dels fons de 
la Família Audouard i de Carles Batlle.

Més específicament en l’àmbit de la qualitat de vida, 
cal esmentar també l’ús terapèutic de l’aigua, principal-
ment de l’aigua picant de Pedret, de la qual l’any 1787 
ja se’n lloaven les propietats medicinals, tal com es re-
cull en el llibre Noticia individual de las aguas minerales 
de Pedret, del doctor Cristòfor Tomàs i Rosés. Aquest 
volum forma part del conjunt de publicacions sobre 
establiments termals de la biblioteca especialitzada en 
medicina i salut pública del doctor Josep Pascual i Prats, 
preservats a l’Arxiu Municipal de Girona. 
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Més de mil anys d’horts, molins i fàbriques al Mercadal
La plana gironina ha estat objecte d’aprofitament hi-
dràulic des d’abans de les primeres notícies escrites a fi-
nals del segle X, però no podem datar-ne l’antigor. Mal-
grat tot, hem de remarcar l’existència d’una trentena de 
tombes, la majoria disposades al costat de l’antic camí 
de la séquia o rec Monar, prop de l’església del Mercadal 
i fins a l’actual cantonada del carrer Grober, datades, de 
manera imprecisa, entre els segles IV i VII. 

 
Segles XI i XII, les primeres referències documentades
Les primeres fonts que documenten el Mer-
cadal ja esmenten el rec i els molins 
 —no sabem quants—, en el tram final del seu recor-
regut. Eren de domini públic, és a dir comtal, encara 
que els comtes podien donar el seu usdefruit i rendes, 
com varen fer, per primera vegada el 1018 i 1019, per a 
la consagració del monestir femení de Sant Daniel i la 
restauració de la canònica de la seu, respectivament, on 
lliuraven algunes terres i molins propers al rec comtal. 
La seu i Sant Feliu es bastiren un gran patrimoni ter-
ritorial amb aquestes donacions i altres procedents de 
particulars.

L’aprofitament del rec comtal —nom habitual fins a 
les darreries del segle XII— era prou gran perquè, des de 
mitjan segle XI, un sector dels horts fos conegut com els 
callerons, una referència als camins i regueres que solca-
ven els horts i formaven una teranyina densa. Els límits 
eren clars, tenien al sud “el camí públic que va al costat 
del rec comtal fins al Mercadal”, mentre al nord arribava 
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fins “al riu Ter”. El document, a banda d’una casa i alguns 
molins a la riba del Ter, esmenta ipsos ortos (els horts). 

Els recs derivats del rec Monar ja existien des de 
començament del segle XI; el 1031 era citat el rec de 
Cuguçacs, al sud del Mercadal. En el segle XII tenim 
notícies i topònims més concrets dels espais al nord del 
Mercadal, com ara els noms de Figueroles i Algivira. El 
primer era, segurament, més antic —el 1110 hom par-
lava d’uns molins situats “a Figuerola, al rec que va del 
Ter a l’Onyar” i que havien estat reedificats després d’un 
aiguat. El nom feia referència a una branca del rec que 
ha quedat fossilitzada en el nom actual d’un carrer. 

Per la seva banda, l’horta d’Algivira, documentada 
també des de començament del segle XII (1127; Algui-
ra), se situava entre Figueroles i la Devesa; el seu nom 
provenia d’una corrupció del nom Al-jazira —‘l’illa’ en 
àrab—, freqüent als horts àrabs. Al sud del rec, l’extens 
sector conegut aleshores com a Fontanilles —del car-
rer Nou a les places de l’Hospital i de Pompeu Fabra—, 
estava ocupat per un mas amb terres de conreu que la 
documentació identifica com de secà.

Des de mitjan segle XII coneixem els rendiments 
fiscals que els molins donaven als comtes reis, a banda 
de les fraccions lliurades a diverses institucions religio-
ses. Alguns d’aquests molins eren lliurats a fidels reials 
d’acord amb la mentalitat feudal de l’època; era el cas del 
dit molí de Gironella, dels castlans i veguers del mateix 
nom i castell. No s’ha de confondre aquesta gestió de 
tipus feudal amb la gestió econòmica efectiva, lliurada 
a inversors propietaris que en mantenien una gestió en 
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règim de parceria o emfiteusi —curt o llarg termini— i, 
encara més avall, els moliners o moners que en porta-
ven la gestió efectiva, dels quals no sabem gaire res.

La majoria dels molins del Mercadal eren fariners, 
però també sabem que ja existia un molí draper al Mer-
cadal —esmentat per primer cop el 1166 i també el 
1174—; a més d’una fàbrega o farga, citada des de 1185, 
que actuava com a monopoli reial, on tots els altres mo-
lins estaven obligats a portar per llossar (esmolar) els 
seus estris, especialment les parts metàl·liques com el 
collferro o l’agulla, necessàries per al moviment de les 
rodes i rodets que feien funcionar els molins. 

Fins al 1285; el creixement en el segle XIII
El creixement de l’activitat monera i hortícola relacio-
nada amb la séquia fou notable en el segle XIII; s’am-
pliaren i intensificaren les zones d’hortes, generalment 
lliurades en establiment emfitèutic —propietat útil— 
pels senyors aloers a promotors que s’encarregaven de 
la parcel·lació en morabatinades o morabatines, super-
fícies petites, generalment en forma de feixes o taules 
allargassades, que pagaven censos anyals d’un morabatí, 
equivalent a sis sous i mig de moneda barcelonesa. Des 
de començament de segle coneixem el nom de noves 
hortes com la Pedrera (1212), la Verneda (1227), l’Al-
givira nova (1228) o l’horta d’Estrader (1240), totes al 
nord del rec Monar i cada cop més a prop del Ter, però 
també al sector de Figueroles, a tocar del citat rec, on 
després de 1217 els hereus de Bru Calvet començarien 
l’establiment d’horts —vells i nous. Més al sud apareixen 
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nous horts al llarg del rec de Cuguçacs, al tram inferior, 
cap a l’Onyar (des de 1208), o al superior, on ja es feien 
establiments a l’horta de Daroca el 1217 i també a l’ex-
tens secor de Fontanilles.

Aquestes hortes eren objecte de transaccions que so-
vint semblen especulatives; el 1227 el canonge Bonar-
dell comprava a Ramon Bru un extens conjunt d’hortes 
que va vendre quatre anys després a Pere Oller amb un 
guany de més d’un 30%. Pere Oller no trigaria també a 
vendre-les; ho va fer el 1251 per 14.000 sous, aproxima-
dament el doble del que havia costat la primera compra 
el 1227. Però, en altres casos, els grans propietaris man-
tenien extensos conjunts d’horts sota la seva gestió di-
recta o bé a lloguer; era el cas de la família Sant Celoni, 
que des del segle XIII mantingué una extensa horta a 
ponent del convent de Sant Francesc i al sud del Monar.

No ens pot sorprendre aquest afany de laics benes-
tants i eclesiàstics per comprar i intensificar la produc-
ció hortícola. El creixement urbà de Girona, especta-
cular fins al 1285, creava un mercat proper que feia 
rendibles d’immediat aquestes inversions. “Segons un 
repartiment de la lleuda del mercat de Girona de vers 
1200”, els principals productes vegetals eren —a banda 
de cereals (espelta, ordi, sègol, fajol...)—, el raïm i fruita 
seca com les avellanes, nous, castanyes i aglans i pro-
ductes d’horta com les cireres, peres, magranes, prés-
secs, figues, cols, porros i cebes de diverses menes, lli, 
cànem... Cal afegir que el nom de col, en aquella època, 
era genèric i incloïa altres plantes de fulla comestible 
com els enciams, les bledes o l’api. 
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Aquesta expansió de les hortes no s’aturà durant la 
segona meitat del segle XIII; però després de 1250 co-
mençà la competència amb altres usos del sòl més ren-
dibles, com ara la construcció d’obradors, cases o espais 
per a l’elaboració de teixits, draps i tints; ja que alesho-
res el Mercadal esdevingué el cor de la potent indús-
tria gironina dels draps. Ho podem veure a l’horta de 
Fontanilles al sud del convent de Sant Francesc, on des 
de 1260 començà l’establiment d’antics horts a teixidors 
que els transformarien en obradors i patis —dits tira-
dors—, a banda i banda de l’actual carrer d’en Ginesta. A 
la riba de l’Onyar va passar quelcom semblant, els horts 
situats als actuals edificis de la façana oest de la plaça de 
Catalunya començaven a recular des de 1270 en profit 
de nous establiments de cases i obradors, principalment 
de fabres (ferrers). 

Un punt i a part mereixen les diverses possessions 
d’horts en mans de jueus. Des del segle XII i fins al XIV 
són citats els Caravida, Cordoví, Scapat o Ravaia entre 
els més coneguts. No hem de pensar que aquestes fa-
mílies, que formaven part de la minoria dirigent de la 
comunitat jueva, participessin de forma directa en la 
producció hortolana. N’eren, més aviat, gestors o pro-
pietaris útils i devien tenir les feixes subestablertes, llo-
gades o lliurades en parceria a una munió de persones, 
no citades als documents, que sovint hi practicaven una 
economia de subsistència o de petits excedents.

Si la intensificació de l’ús de l’aigua del rec Monar 
fou considerable, no ho va ser menys el seu paper in-
dustrial, relacionat amb la construcció de nous recs 
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i molins al tram final. Sabem que el 1210 ja hi havia 
dos braços, el principal, conegut com el rec dels Molins 
habitualment i un altre situat a migdia, conegut com el 
rec del Portell. Els nombrosos molins situats en el seu 
curs n’aprofitaven el cabal abundant i, per tant, no ens 
estranya que també esdevinguessin objectes d’especula-
ció. El rei en venia o penyorava les rendes molt sovint, 
quan necessitava crèdit; el 1211 el rei Pere el Catòlic els 
lliurà a canvi d’un préstec que li va fer Arnau de Foixà. 
Per això nombroses referències als molins que en algun 
moment estaven en mans de jueus gironins. Cognoms 
com Aninai, Scapat, Cordoví, Saporta, i molt especial-
ment els Ravaia —instal·lats a Girona cap al 1260 i grans 
financers i prestadors, en els darrers anys de Jaume I i 
durant els anys de Pere el Gran. 

Des de mitjan segle XIII s’accelerà la construcció 
de nous molins i recs. El 1268 s’esmentava el monar i 
molins nous del Mercadal; un tercer curs d’aigua que 
també era conegut com el primer rec perquè era el més 
septentrional. També s’esmentava, a finals del segle, el 
“quart canal dit rec Nou”, el més meridional, que limita-
va amb la paret del convent de Sant Francesc o dels fra-
res menors, com deien aleshores. En aquella època tam-
bé esdevenen habituals noms més o menys populars, si 
més no a la documentació escrita; el 1201 hom esmenta 
el molí de Figuera, el 1210, de Gironella, el 1228 el molí 
del Portell, el 1251 el molí de l’Hort, i la curiosa referèn-
cia, des de 1268, al molí de Cagafaves, segurament en 
relació amb el seu soroll característic. 

No en podem dir gaires coses de l’aspecte físic i alguns 
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elements tècnics d’aquests molins urbans medievals; di-
ferents, en alguns aspectes, dels molins rurals, molt més 
ben conservats i estudiats. Però sabem, per exemple, 
que a finals del segle XIII el rei Alfons va vendre un dels 
molins reials del Mercadal amb el solar, casal, moles, 
redenes i transteladors. Les moles correspondrien a les 
dites volandera i sotana, que feien la mòlta al compar-
timent superior —parlem de molins fariners—, mentre 
les altres dues correspondrien al rodet i l’estellador si-
tuats en un compartiment inferior del molí —conegut 
com el cacau o carcabà—; el transtelador o estellador 
era, com diu el seu nom, una portella que regulava la 
quantitat i força de l’aigua quan aquesta entrava al car-
cabà i, per tant, l’ús com a força motriu. També conei-
xem documents que des del segle XII parlen dels cups o 
farineres que recollien la mòlta i també dels canals per 
on entrava l’aigua a pressió procedent del rec per ali-
mentar els rodets, però no podem assegurar que aquest 
fos el cas dels molins del Monar, més aviat pensem en 
un mateix sistema horitzontal que travessava els molins 
de cada renglera i només tornava a sortir al rec princi-
pal al final del rengle mitjançant un tub de derivació o 
un desguàs directe a l’Onyar.

En relació amb els molins drapers —els batans—, 
al Mercadal només se n’esmenta un en la primera mei-
tat del segle, el ja citat del Portell, però alguns indicis 
apunten a algun altre en la segona meitat del segle, es-
pecialment al dit molinar nou situat al Primer Rec, citat 
des de 1268 i on el draper Bernat de Camps hi havia 
comprat alguns molins. La principal diferència amb els 
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molins fariners eren les maces o nocs del compartiment 
superior, on s’estovaven els draps o teixits més gruixuts. 
La construcció d’un molí i casal draper era més costosa 
que el més comú molí fariner, a banda de la necessitat 
d’un cabal més regular.

1285-1348; del setge francès a la Pesta Negra  
Sabem que després del setge francès de 1285, quan la cro-
ada comanada pel rei Felip de França fracassà davant Gi-
rona, l’estat del Monar Reial del Mercadal era penós, amb 
els seus casals i molins, recs, parets i rescloses mig ender-
rocats. El 1295 hom esmenta l’establiment fet pel batlle 
reial al ciutadà Ramon Renall de diversos molins en mal 
estat, a banda d’un solar situat al lloc del Portell on hi 
hagué el casal “que abans havia estat el molí draper”. L’es-
tabliment es feia amb la condició de reedificar els molins 
—draper i bladers o fariners— que havien ocupat aquell 
lloc, per on passava el tercer canal o rec; una descripció 
que parla de tota una renglera de molins. Els citats mo-
lins comprats per Renall al Monar del Mercadal no eren 
els únics malmesos, ja que encara el 1320 hom parlava 
d’algun molí i casal enderrocat, com els dos molins del 
rec del Portell que comprà, poc abans, Ramon Calvet.

En aquells anys també s’esmenten diversos plets entre 
els tinents o propietaris útils dels molins, d’una banda, 
amb els senyors o beneficiaris d’algunes de les rendes 
que produïen. El 1293 el mateix rei hagué de pledejar 
davant Jaume de Bianya, jutge titular de Girona, con-
tra el ciutadà Bernat Vidal, que no havia pagat els 4.000 
sous compromesos en la compra del terç dels drets re-
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ials sobre un dels molins del Mercadal. El 1295 el sa-
gristà de la seu es queixava contra diversos propietaris 
de molins que no li pagaven la desena part de les rendes 
fiscals dels molins. I aquests no són els únics exemples 
de l’estat general del Monar aquells anys.

L’estat de les hortes després del setge de 1285 gairebé 
el desconeixem. Segur que varen ser saquejades durant 
l’estiu infaust d’aquell 1285, però la senzillesa tècnica de 
les seves instal·lacions, juntament amb la relativa faci-
litat —tècnica i econòmica— de reconstrucció, explica 
l’absència de documentació sobre el seu estat després 
del setge. No obstant això, diversos casos de vendes i 
endarreriments en els pagaments en els anys immedia-
tament posteriors als setges expliquen les dificultats de 
molts antics propietaris i els beneficis assolits per com-
pradors i especuladors. És el cas de Martí Hortolà, tam-
bé dit Martí de l’Hort, que comprà el 1286 i 1287 grans 
espais d’horts a l’extrem occidental de la plaça que hi 
havia davant els frares menors. Martí no triga gaire a 
vendre aquells horts, amb guanys considerables. 

La superació de la crisi de 1285 fou lenta, però des 
de 1315-1320 la revifalla era evident. El Monar del Mer-
cadal havia esdevingut el principal barri “industrial” 
de Girona; aquest paper es refermà en el segle XIV. El 
1346 una carta reial esmentava “els vint-i-set molins del 
Monar del Mercadal”. Si hi afegim els estables, graners, 
obradors i molts altres establiments veïns, el resultat era 
un nucli vital i sorollós.

Ara bé, en cap cas hem de pensar en un espai de-
sordenat. Certament, els molins eren veïns d’habitatges 
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amb els quals compartien, de vegades, parets, però els 
molins i llurs casals estaven arrenglerats i formaven 
alineacions compactes al llarg dels tres recs principals. 
Per això el 1323 hom parlava dels “molins nous situats 
al llarg del Monar superior del Mercadal”, és a dir, del 
primer rec —eren, segurament, uns molins reedificats. 
El 1325 una carta del rei Jaume II esmentava la mateixa 
“renglera de molins del rec superior del Monar”; però 
també aquells mateixos anys eren citats “els casals del 
rec dels molins” que formaven la segona renglera i, tam-
bé, la més antiga —el rec dels molins era el braç primi-
geni de tot el sistema. Finalment, el tercer rec, dit del 
Portell era una derivació més modesta i cap a migdia 
del rec principal, amb només un parell de molins. Molts 
dels nous molins apareixen aleshores amb llurs noms 
populars; molí Ruscat Bessó, molí del Cumy, molí Co-
lort, molí Catinel, molí de Soquerrades..., més habituals, 
sens dubte, que els noms oficials. Alguns molins forma-
ven part de casals o edificis amb molins múltiples; era el 
cas del ja citat de Cagafaves, descrit en el segle XIV com 
un molí de quatre rodes. També el molí Ruscat Bessó 
era un casal fariner amb dues rodes. El 1331 sabem, per 
primer cop, de l’existència d’una resclosa situada en el 
cap del Monar, abans del primer dels vint-i-set molins, 
que incrementava la força de l’aigua abans d’entrar als 
diversos braços finals.

Al servei reial hi havia un graner proper on s’aplega-
ven les quantitats de farina lliurades al rei pels diferents 
molins, surt citat per primer cop el 1300, però per força 
havia de ser molt anterior ja que des del segle XII hom 
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esmentava les amostes i esquitllades de farina que ha-
vien de rebre la fàbrica o farga que actuava com a mo-
nopoli reial a tot el Mercadal, així com les quantitats 
en espècies pagades als batlles reials especialitzats que 
actuaven com a batlles del Monar reial del Mercadal. 
Els Camps, una família de drapers i propietaris de fins 
a tres molins del Monar a mitjan segle, apareixen com a 
batlles del Monar diverses vegades al llarg del segle XIV.

Al costat dels molins fariners, no cal menystenir, ja 
ho hem vist, l’activitat dels drapers. Girona era, espe-
cialment, una ciutat drapera, tal com la va examinar 
Christian Guilleré pel que fa al segle XIV i és probable, 
des del nostre punt de vista, que ja ho fos des de mitjan 
segle XIII; aquesta activitat, sense els molins drapers, 
no hauria estat possible. La reconstrucció dels molins 
malmesos el 1285 es va fer, explícitament, amb el per-
mís per refer-los com a molins drapers, tal com va fer 
Ramon Renall el 1295. En aquella mateixa data hom es-
mentava el casal que fou molí draper d’Astruc Ravaia; 
però el molí i el citat Astruc ja eren esmentats el 1267. 
També el 1320 hom esmentava el molí draper de Ra-
mon Calvet. Fora del nucli del Mercadal, altres ciuta-
dans i negociants drapers distingits com els Gornau o 
els Llémena en tenien a diversos llocs del pla proper.

La importància del rec i els seus rendiments per al 
fisc reial explica l’interès continu dels monarques cap 
a aquesta infraestructura. El rei Pere la va reformar als 
anys quaranta, fins al punt que una carta seva parlava 
del rec que començava a Vilanna, passava al costat de 
Montfullà i acabava al raval del Mercadal. 
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Pel que fa al sistema hortolà del burg cal dir que 
aquest experimentà transformacions, lògiques si tenim 
en compte que fins a 1348 molts horts esdevingueren 
urbanitzacions. En aquests espais hortícoles s’aixecaren 
tants establiments de cases, obradors i patis nous, que 
el 1338 el rei Pere ordena la reconstrucció de dos nous 
ponts de fusta sobre l’Onyar —precedents dels actuals 
ponts de Sant Agustí i de les Peixateries, que havien de 
connectar la ciutat amb la pobla nova del Mercadal i 
amb les seves hortes, que s’estava aixecant aleshores a 
l’altra banda del riu.

Al sud del Monar i de Sant Francesc passava el ma-
teix; els horts alimentats pel rec de Cuguçacs i altres 
derivacions meridionals del Monar, situats als extensos 
espais regats de Fontanilles i el Corral, esdevingueren 
aleshores nous espais edificats. En molts casos les noves 
cases mantingueren horts al darrere, per això els esta-
blidors estaven obligats, a banda d’obrir els nous carrers, 
a mantenir els recs menors o regueres que alimentaven 
els dits horts. És molt difícil calcular el nombre d’hectà-
rees hortolanes desaparegudes en aquells tres decennis, 
però no devia ser inferior al centenar. 

Ara bé, aquesta reducció dels horts en els espais ur-
banitzats anava acompanyada de nous establiments en 
espais una mica més allunyats. Així sabem dels nous 
horts establerts per Pere Pons a la riba del Ter el 1337, 
que ocupaven una bona part de les antigues vernedes, 
o dels nous horts aixecats pel sagristà major de la seu al 
sud del Monar, prop del límit amb Santa Eugènia, abans 
de 1340. Sens dubte, parcel·lar i organitzar nous horts 
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continuava essent un bon negoci, però també comprar 
els censos o rendes derivades dels horts ja establerts. Per 
això trobem grans famílies propietàries d’horts —en el 
sentit emfitèutic de la paraula—; algunes eren de nissa-
ga vella com els Sunyer, els Sant Celoni, els Gornall, els 
la Via, els Xammar..., però altres, de nous rics com els 
Bell.lloc, Sampsó, Barners o Riera (Sarriera), que havien 
emergit del trasbals de la ciutat després de 1285. 

La Pesta i la reculada en la segona meitat del segle XIV
L’arribada de la Pesta Negra a Girona l’estiu de 1348 
significà, ací com a tot arreu, una aturada general de 
moltes activitats econòmiques, tot i que en el sector hi-
dràulic gironí aquestes ja eren paleses en els anys an-
teriors, fins al punt que des de mitjan anys trenta s’ob-
serva una tendència a la reducció dels censos que han 
de pagar alguns molins del Monar i horts del Mercadal. 
La davallada no és només a causa de la reducció de la 
demanda —Girona perd un terç dels habitants entre 
1360 i 1390—, sinó perquè els senyors aloers i propi-
etaris han d’abaixar els censos i altres rendes derivades 
d’horts i molins si en volen mantenir la producció. A 
banda d’això, el rei Pere el Cerimoniós estava embran-
cat en costoses guerres amb Gènova i Castella durant el 
tercer quart del segle XIV que l’obligaven sovint a cedir 
en penyora —si bé per temps limitats—, béns tan pro-
ductius del seu patrimoni com els molins reials, la qual 
cosa també feien altres institucions religioses que tenien 
drets sobre els molins. Per això trobem, el 1354 o 1359, 
documents amb relacions completes dels molins reials 
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que, juntament amb descripcions d’altres molins veïns 
que no eren reials, permeten una reconstrucció detalla-
da de tot el Monar del Mercadal a mitjan segle XIV, amb 
tots els seus casals, molins, recs i rescloses. 

D’altra banda, cal no ignorar l’impacte que tingué la 
construcció —per ordre del rei Pere el Cerimoniós el 
1368— de les muralles del Mercadal, que havia de com-
pletar les obres de l’altra banda de l’Onyar, començades 
el 1361. Una obra que, a grans trets, ressegueix l’actual 
avinguda de Jaume I, al llarg de més d’un quilòmetre. 
L’obra, amb aturades de vegades llargues, es perllongà 
durant gairebé quaranta anys. El seu impacte sobre els 
molins del Monar fou gairebé nul, atès que en la inter-
secció del rec amb la muralla —a l’actual cantonada de 
l’avinguda de Jaume I amb la plaça de la Constitució—, 
hom construí un portal amb un reixat que permetia el 
pas de l’aigua del rec i en millorava la neteja. Fou cone-
gut com el portal del Monar durant segles.  

Però en relació amb els horts, el balanç fou molt més 
negatiu. La muralla demanava l’expropiació d’espais per 
a la seva construcció, però també de grans franges a les 
dues bandes per facilitar tots els treballs, instal·lar els 
obradors de pedra —pedreres— i, un cop enllestida la 
feina, no dificultar-ne la defensa amb obstacles visuals 
propers. Això explica la desaparició de nombroses hor-
tes a nord i sud del rec Monar i també al llarg del dos 
recs secundaris principals; Figueroles al nord i Cugu-
çacs al sud, que actuaren com a fossars exteriors de la 
nova muralla.
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Els segles XV i XVI, crisi, guerra i redreç
El balanç del segle XV pel que fa a tot el sistema hi-
dràulic centrat pel rec Monar, és encara pitjor que a la 
segona meitat del segle XIV, especialment des del segon 
quart del segle i els anys previs i seguits a la llarga guerra 
civil de 1462-1472. Els terratrèmols i aiguats de 1427-28 
deixaren el Monar del Mercadal en un estat que podem 
copsar a la carta que el batlle general de Catalunya adre-
çà als jurats (regidors) el 1429, en què aquell s’esplaiava 
sobre la lamentable situació causada pels aiguats, la dis-
minució dels habitants de la ciutat a causa de les mor-
taldats, la baixada del preu de la mòlta, la competència 
dels molins forans i l’augment dels salaris dels moners. 

La propietat dels molins es concentrà en poques 
mans. Des de mitjan segle els documents només parlen 
de grans grups com els sis molins bladers de Bernat de 
Sitjar que, amb els seus casals, estaven gairebé derru-
ïts. Semblantment passava amb els “casals derruïts de fa 
temps” que Pere Vendrell comprà el 1458; eren quatre 
casals que aplegaven fins a onze molins. Un dels casals 
era el molí de cinc rodes.

La guerra civil encara empitjorà més la situació, ja 
que el Mercadal fou el sector urbà més afectat pels cinc 
setges que la ciutat hagué de patir al llarg de deu anys. 
El 1465, el privilegi atorgat pel rei Joan al cavaller Ber-
nat Margarit “...li concedeix el dret a restaurar la seva 
fàbrica o farga al lloc que vulgui de Girona, mentre duri 
l’estat d’abandonament del Mercadal a causa de la guer-
ra, perquè a causa de les commocions i sedicions dels 
enemics del rei, avui el Mercadal, on estava aixecada la 
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citada fàbrica, roman desert, els seus molins enderro-
cats i la dita farga no pot treballar a causa dels grans pe-
rills del lloc on és.” Segur que aquesta situació, general a 
tot el barri, afectava la resta dels casals i els mateixos rec 
i les seves rescloses.

Un cop acabada la guerra, la reconstrucció d’alguns 
molins i la seva concentració en poques mans són fets 
encara més remarcables. El 1491, el batlle reial explica-
va que “els molins de baix”, els més propers a l’Onyar, “...
són tots de Miquel de Sitjar”, mentre “els molins de dalt”, 
els més allunyats, “....són de Pere Vendrell”. A banda res-
tava la farga de Mn. Margarit, que havia estat refeta i se 
situava entre els dos grups. Entre la més d’una dotzena 
de capbrevacions al Monar, hom citava un casal que ha-
via unificat una renglera de fins a vuit casals, amb un 
nombre mínim de vuit molins, a banda d’altres solars 
i casals, antigament enderrocats, on el citat Sitjar, amb 
llicència reial, aixecà nous casals i molins. 

Aquesta disposició també l’observem en l’estima o 
descripció cadastral de totes les propietats de la ciutat, 
dins i fora muralles, ordenada pels jurats el 1535. En re-
lació amb els molins del Monar, hom esmentava molins 
fariners i drapers, una fàbrega i un molí retorcedor, tots 
ells propietat de les famílies Margarit i Sitjar. 

 El Monar havia acabat en mans de dues de les famí-
lies de la noblesa de la ciutat, la qual cosa no deixaria de 
tenir conseqüències per a Girona i el seu ajuntament, 
especialment a causa de la dependència del proveï-
ment de la ciutat en productes tan bàsics com la farina. 
El Monar mantingué una gran activitat; farinera, però 
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també drapera, ja que al llarg d’un segle fins als anys 
1570-1580, aproximadament, a banda d’un important 
creixement demogràfic —la ciutat doblà la població—, 
Girona esdevingué una important ciutat drapera i, en 
aquest punt, els diversos molins drapers de Mn. Sitjar, 
amb llurs dependències per a la preparació dels draps, 
esdevenien imprescindibles en “lo principal negoci ues 
fa a la ciutat”, com deien els jurats a mitjan segle XVI. 
Aquesta activitat lligada als molins drapers queda rebla-
da per l’elevat nombre d’obradors de tints i els tiradors 
on, després del pas pel batà, s’estenien els draps, es posa-
ven en un barra i s’estiraven amb cordes per eixugar-los. 
Hi havia un gran pati dedicat a aquesta funció al costat 
de la Casa dels Teixidors; tot situat dins murs, al costal 
del portal del Monar. 

D’altra banda, les muralles i la guerra de 1462-1472 
ajudaren a una reducció encara més gran dels espais 
hortolans fora murs. El vells noms dels recs de Cuguçacs 
i Figueroles desaparegueren o canviaren —en el segle 
XVI el segon era conegut com el rec Domingo—, mentre 
les hortes desapareixien de la riba del Ter. El seu períme-
tre es reduïa també cap a migdia, on s’esmentaven pocs 
horts al sud del Monar i fora muralles, com ara els dits 
d’en Manescal, prop de Santa Clara i fora muralles. Les 
descripcions de l’estima de 1535 i altres recomptes fiscals 
posteriors, quan descriuen les terres fora de les muralles, 
parlen generalment de camps de secà. 

En canvi es revalorà el sector dins muralles i al nord 
del Monar; però al mateix temps també es concentrà la 
seva propietat. Al nord del rec, a tocar de la muralla, els 
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Xammar reparteixen la seva horta entre diversos arren-
dataris, mentre els Bell·lloc mantenien una gran horta 
unitària i tancada, amb porta davant el rec. El mateix 
feien els Sant Celoni al sud del rec entre el convent de 
Sant Francesc i la muralla. Dins aquests horts domina-
ven molts dels productes medievals tradicionals, però 
també altres de nous com les fileres de tarongers a l’hort 
dels Bell.lloc.

No sabem quin era l’estat de les hortes al nord del 
rec Monar i fora murs, fins a Santa Eugènia, però les 
referències a l’horta d’Algivira, en el segle XV i més en-
llà, a més de l’existència dels horts en l’actual barri del 
Güell fins al darrer quart del segle XX i l’actual continu-
ïtat dels horts entre Santa Eugènia i Salt, ens fa pensar, 
tot plegat, que aquests sectors continuaren repartits en 
hortes i sota institucions aloeres de la seu, com ja ho 
estaven en segles anteriors. 

Segles XVII-XVIII: municipalització i guerres
La situació de duopoli en el control dels molins s’accen-
tuà en el darrer terç del segle XVI entre els propieta-
ris —els Sitjar i els Cruïlles; aquests, hereus dels Mar-
garit— i el municipi. La causa principal era la pujada 
del preu de la mòlta que volien imposar els propietaris. 
El conflicte arribà als tribunals i s’eternitzà, però també 
s’agreujà quan Miquel de Sitjar tallà l’aigua dels molins 
el 1573, la qual cosa volia dir un gran problema d’abas-
tament. Els jurats compraren aleshores molins a altres 
indrets propers a la ciutat, com els que hi havia al cap-
davall de Pedret i els dits de la Manola, al començament 
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del pla de Pont Major, però la situació dels molins del 
Monar s’anava degradant fins al punt que el 1581 els ju-
rats de la ciutat afirmaven: “...los molins del rech mo-
nar real molt ja estan dirruhits de tal manera que nos 
te speransa alguna que de molt temps pugan moldre.” 
La solució del conflicte no arribà fins al 1620 quan els 
molins del Mercadal que havien estat dels Sitjar i ara 
eren dels Cruïlles foren municipalitzats; no sense pagar 
2.500 lliures al propietari. 

La calma no duraria gaire; el 1635 començà el cicle 
de guerres amb França que es prolongaria vuitanta anys. 
Girona esdevé un lloc cobejat, especialment després de 
1652 quan, amb la pèrdua del Rosselló, la ciutat se situa 
com la primera fortalesa abans de la frontera. Els setges 
es repeteixen fins a set vegades entre 1653 i 1712; gaire-
bé sempre els assaltants comencen tallant la resclosa del 
Monar al riu Güell i deixen els molins de la séquia sense 
aigua. Gràcies a les notícies sobre les sovintejades obres 
d’arranjament sabem que la séquia Monar, fins a l’entra-
da dins les muralles, estava formava per una canalitza-
ció excavada en el terreny i dos talussos de terra afermat 
per les plantes que creixien en aquestes rudimentàries 
parets. Això obligava a fer neteges periòdiques i coinci-
dien amb els moments de reparació de les rescloses. En 
finalitzar les guerres, el 1716 el nou rei Felip V encoma-
nà la redacció d’un cadastre a tot el Principat de Cata-
lunya; en relació amb Girona, la descripció dels molins 
del Mercadal citava dos casals de molins fariners (de 
Dalt i de Baix), amb quatre i tres moles, un molí paperer 
i una fàbrica (fàbrega) a la riba de l’Onyar i del seu mur.
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Pel que fa a les hortes, dins i fora muralles, les escas-
ses referències i el buit que hom pot observar en la seva 
reconstrucció topogràfica, ja van fer pensar a Joan Bo-
ades, autor de l’estudi del cadastre de 1716, que aquests 
buits palesaven l’existència de moltes feixes de terra, 
massa petites per tributar, on gran part de la població 
gironina dedicava una part del seu temps a la producció 
de llegums i hortalisses per a l’autoconsum. En definiti-
va, un cert minifundisme en els espais més periurbans.

L’esllanguida activitat de Girona al llarg del segle 
XVIII també s’encomana al Monar i els seus molins. 
Una nota lliurada per l’Ajuntament a l’intendent general 
de Catalunya el 1766 deia que a la ciutat i els ravals hi 
havia tres molins fariners, un de paper, dos batans de 
pells i draps, un martinet de ferro i un tornall per es-
molar. Deixant de banda un dels fariners, tots els altres 
treballaven al Monar.

El segle XIX; cap a la industrialització
El setges i l’ocupació napoleònica de 1808-1813 deixa-
ren un panorama encara més desolador. Els setges de 
1808 i, especialment, el de 1809 paralitzaren els molins. 
Ja sota el domini francès es tornaren a posar en marxa el 
1810. Els molins fariners, dits de Dalt i de Baix, sembla 
que funcionaven bé, també el molí paperer, que funci-
onava des del segle XVI; però llur producció i beneficis 
foren ben migrats, a causa dels preus alts del gra i la 
demanda escassa provocada per la guerra. 

Des del tercer decenni del segle XIX hi ha un redreç 
de l’activitat al Monar, molt relacionat amb la revolució 
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industrial i la desamortització, que afectà tot el convent 
de Sant Francesc amb els seus horts. El molí paperer 
municipal fou comprat per Joan Planes i els seus socis 
el 1839; aquest fou l’origen de la fàbrica La Gerundense, 
que aleshores encara feia servir el mètode tradicional 
de la batuda amb morters, moguts per la força de l’aigua 
de la séquia. Gràcies a la desamortització, la desaparició 
del convent de Sant Francesc facilità el creixement i el 
1840 els propietaris compraren nous terrenys i també 
el molí de Dalt, on projectaren la construcció d’un nou 
molí amb sis moles. El 1842 l’Ajuntament també va ven-
dre el molí de Baix, que aleshores estava en estat ruïnós; 
els compradors —els propietaris de La Gerundense—, 
es comprometien a mantenir en bon estat la séquia i les 
rescloses des de Bescanó fins a l’Onyar, a canvi del dret 
d’ús de gran part de la seva aigua, El 1842 el complex de 
La Gerundense, a banda d’haver esdevingut la propietà-
ria de la séquia, començà la producció de paper continu 
que a mitjan segle ja donava feina a 150 persones. Però 
la seva consolidació fou difícil; la seva feblesa financera 
fou crònica i l’empresa, amb els seus drets sobre la sé-
quia, fou subhastada el 1879 i passà a mans de la famí-
lia Salietti, que la mantingué fins al tancament un segle 
més tard.

El 1845 obria una nova fàbrica ,Can Barrau, amb fa-
çana al carrer Nou, aleshores carrer del Progreso, però 
pel darrere arribava fins a la séquia, amb una resclosa 
pròpia, que li donava la força motriu. Era una fabrica de 
filats i teixits, principalment de cotó, i el seu creixement 
fou constant fins al 1860, quan disposava de 3.000 fusos, 
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80 telers i prop de 200 operaris/àries. Però la crisi bèl·li-
ca de 1861-65, amb la guerra civil americana i la pujada 
dels preus del cotó, la faria entrar en una crisi progressi-
va que provocaria la seva desaparició vint anys després.

Una altra de les beneficiades amb la desamortització 
de Sant Francesc, de la séquia i dels seus molins fou la 
Foneria Planas. L’origen cal cercar-lo cap a 1851, quan 
la fàbrica tèxtil aixecada pels Planes al molí de Baix el 
1824, trenca l’eix i l’arbre de la roda hidràulica i deixa 
a l’atur prop de 140 persones. Pocs anys després hom 
constituí la societat Planas, Junoy, Barnés i Cia. Els 
Planas foren dels promotors més actius a la Girona del 
segle XIX; amb altres inversions com les compres als 
antics horts dels franciscans i la Sociedad para el Alum-
brado de Gas de Gerona. Però la seva inversió cabdal 
fou la construcció d’una foneria que posaren en marxa 
el 1857, que dedicaria, d’una banda, a la fosa i, de l’altra, 
a les construccions mecàniques, especialment turbines 
hidràuliques, i n’instal·laren moltes —cap a 750 fins a 
l’any 1895—, a llocs variats com molins fariners o fà-
briques tèxtils, a Catalunya i a tot Espanya. El nombre 
d’usuaris que hi treballaven era proper a 400 a finals 
de segle. El salt d’aigua de la séquia li proporcionava la 
força motriu, especialment a l’esmentada secció de fa-
bricació de turbines que obria les portes al carrer de la 
Indústria. De fet, les dues seccions de la fàbrica, sepa-
rades per la séquia, tingueren una petita via ferroviària 
que permetia la circulació entre totes dues mitjançant 
vagonetes.
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Segle XX. Fàbriques i electricitat
Els anys de traspàs entre els segles XIX i XX foren tam-
bé de crisi i transformació pel que fa a la zona industri-
al. Des dels anys vuitanta la foneria Planas evolucionà 
cap a la fabricació de material elèctric, però al taller de 
fosa encara hi treballaven vuit fargues i una màquina de 
polir que feien servir la força hidràulica tradicional del 
rec. Des de 1886 començà la producció de turbines elèc-
triques; entre 1886 i 1895 en fabricà cap a un centenar, 
moltes de les quals adreçades a les papereres gironines i 
guipuscoanes, hegemòniques a Espanya. Però la Planas 
deixaria aviat Girona; entre 1903 i 1908, primer la divisió 
elèctrica i després la foneria es traslladaren a Barcelona.

Aquells anys foren també els dels inicis de l’electrifi-
cació i l’enllumenat de Girona. Amb la contribució deci-
siva de Narcís Xifra, hom instal·là una dinamo Gramme 
al molí de Baix i començaren les proves d’enllumenat a 
Girona el 1883; pocs anys després la societat Planas i 
Cia. obtenia la llicència per a la il·luminació de la ciutat 
i hom començà per la Rambla i la plaça del Vi.

La crisi i desaparició dels Barrau a finals del segle 
XIX, i la marxa a Barcelona dels Planas a començament 
del XX, facilitaren el naixement i expansió de la Grober. 
Aquesta fou fundada el 1890 als terrenys de l’antiga Bar-
rau i amb la compra dels terrenys de la Planas a comen-
çament del XX i part de l’antiga La Gerundense, arribà 
a ocupar gran part de l’illa de cases entre els carrers del 
Progreso, de la Indústria i de la Séquia—avui els carrers 
Nou, Grober i les façanes de la plaça de la Constitució. 
La nova fàbrica fou dedicada a la producció tèxtil; prin-
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cipalment trenes i cordons de seda, llana i cotó; entre 
1895 i 1910 passà de 100 a 1.000 treballadors, principal-
ment dones.

Després de la Guerra Civil (1936-1939), les instal·la-
cions industrials que treballaven amb la força hidràulica 
i electrificada de la séquia continuaven ocupant grans 
espais, com ara la fàbrica paperera Salietti, que tothom 
coneixia pel nom antic de La Gerundense i la Grober, la 
qual encara fou més gran després de la guerra i arribà 
a aplegar 1.700 persones el 1942, gairebé totes obreres. 
Més avall, la Sociedad de Aguas Potables de Gerona 
subministrava aigua a la ciutat. I encara més avall hi ha-
via el salt del Molí —el molí Nou— que, encara avui, 
subministra energia elèctrica a la ciutat.

La Grober i La Gerundense desaparegueren als anys 
setanta del segle XX i, juntament amb les noves places 
i jardins, i el soterrament de la séquia fins a Santa Eu-
gènia, ajudaren a la configuració actual de gran part de 
l’espai situat entre el carrer Nou, l’església del Mercadal i 
l’avinguda de Jaume I. 

D’altra banda, la propietat de la séquia i les seves ai-
gües, privatitzada el 1842, després de la desamortitza-
ció, i avui soterrada des del Güell fins a l’Onyar, passà 
novament a mans públiques, concretament el 2014, als 
ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona.
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Pedra i aigua. Memòria viva
Girona és una ciutat feta de pedra i aigua. La pedra l’ha 
definit i construït, l’aigua l’ha nodrit i modelat. L’acció 
de l’home, al fil de la memòria, ha tractat de dominar 
la natura, de portar-la mansament als seus designis, 
d’aprofitar-se’n, de prendre-li espai en el contacte líquid 
entre l’aigua, la sorra i la pedra. La natura, però, s’ha 
resistit a un domini implacable i ha buscat els seus pro-
pis camins, sovint desbocats, arrossegant amb l’embran-
zida de l’aigua, l’acció constructiva de l’home.

Narcís Comadira, a Girona, matèria i memòria, s’ha 
fixat principalment en la matèria. En la pedra inert de 
les pedreres transformada en ciutat. La interpel·lació 
que li fa la contemplació, que es fa a ell mateix i que 
ens fa a tots, ens situa davant de la contradicció in-
exorable i recurrent: «Serà possible d’escapar un dia 
d’aquest pedregar de la matèria sempre brollant memò-
ria? D’aquests dolls de la memòria solidificant-se per ser 
matèria d’altres memòries venidores? Podrem escapar, 
algun dia, del vertigen aclaparador de l’aparent linealitat 
del temps, sempre en fuga cap endavant, però sempre, 
en realitat, voltant sobre si mateix?».

Hi ha dos llibres més que encaren una reflexió de 
conjunt sobre la peripècia humana i cívica de la ciutat 
de Girona, fundada pels romans, i transformada per les 
generacions, sotmesa al setge secular dels homes i de 
l’aigua. Jaume Fabre a Girona entre quatre rius situa, en 
el títol mateix, la relació inseparable de la ciutat i els seus 
habitants amb l’aigua. Per la seva banda, Narcís-Jordi 
Aragó i Masó a Girona ara i sempre (una crònica) abor-
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da la complexitat dels camins, en una ciutat cruïlla, els 
rius sota el signe de l’aigua, els arbres, les pedres i final-
ment la gent i la seva dimensió quotidiana, a la feina, i la 
seva dimensió inexorable a cavall entre la vida i la mort.

Des d’aquestes visions més generals i de conjunt ja 
es veu clar que la vida de la ciutat ha estat secularment 
associada als camins dels homes i als camins de l’aigua. 
L’aigua com a element indispensable de vida i com a for-
ça per moure els molins i les fàbriques, i per saciar la 
set dels horts, els camps i els arbres. I, alhora, l’amenaça 
recurrent de la natura desfermada, mai disposada del 
tot a ser sotmesa i dominada per la voluntat de l’home 
de conduir-la, controlar-la, desviar-la, regular-la, com-
primir-la...

La dissipació de la memòria
Els cursos 1970-1971 i 1971-1972 vaig ser a la Univer-
sitat de Liverpool ocupant la plaça que, el curs 1926-
1927, havia estrenat Ferran Soldevila. No vaig ni veure, 
ni viure, les inundacions dels anys 1970 i 1971, a Girona. 
Aquelles dues tardors fatídiques era lluny. Guardo, això 
sí, un relat ben viu i molt personal del meu sogre, Santi-
ago Sobrequés Vidal, que ens informava de les pèrdues 
de la botiga de discos Casa Sobrequés, de la Rambla, i 
que afectaven material divers de la botiga de música i 
del dipòsit de llibres de text que hi tenia el professor So-
brequés. Al costat d’aquest relat tan familiar, Sobrequés 
ens va fer una tramesa ingent de material de premsa, so-
bretot de les inundacions de 1970 i dels seus efectes de-
vastadors. Les cròniques d’urgència dels corresponsals 
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s’enviaven per telèfon; no hi havia ni mòbils, ni internet, 
ni escàners, ni fotografia digital.

«Gerona sufrió la mayor inundación del siglo»;  Jai-
me Teixidor des d’El Correo Catalán insistia en el ma-
teix argument: «Gerona sufrió la peor inundación de su 
historia»; els diaris eren encara tots en castellà i nosal-
tres poc comunicats amb Girona rebíem el paper im-
près com l’únic pont que ens unia amb el dramatisme 
d’unes hores incertes que vivia la ciutat i que patíem en 
la distància. La crònica de Jordi Ballester (Narcís-Jordi 
Aragó) al Tele Exprés del dia 13 d’octubre de 1970 s’obria 
així: «La imagen más exacta que pueda darse de Gerona, 
a las 24 horas de la catàstrofe, es la de una ciudad bom-
bardeada». I acabava la crònica amb una contraposició 
contundent: «Muchas personalidades han repetido pú-
blicamente a lo largo de los últimos años, que los peli-
gros de inundación se habían alejado definitivamente 
de Gerona. Corroborando el escepticismo de los gerun-
denses, el agua ha desmentido una vez más todas las 
palabras con una inequívoca y dramàtica rotundidad». 

El pas següent era indubtable: «Gerona exige solu-
ciones definitivas». I al cap de pocs dies la premsa par-
lava del nou pla de reconstrucció i Los Sitios. Diario del 
Movimiento de 15 d’octubre de 1970 titulava a portada: 
«Plan de reconstrucción. Se dragarà el cauce del Oñar, 
dentro y fuera de Gerona. Se señala como solución de-
finitiva la desviación del río».

Amb el record, en la distància, de les inundacions de 
1970 i 1971, i tot el material que encara guardo, conser-
vo dos records més associats a Girona i l’aigua. D’una 
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banda, les brutals inundacions de 1962, també del 12 
d’octubre. Amb els escoltes de la Secció Sant Narcís, amb 
seu a Casa Carles, ens vam distribuir per la ciutat per 
tal de col·laborar en les tasques de neteja i desenruna-
ment dels efectes de la riuada. A nosaltres ens va tocar 
un conjunt de cases del carrer del Carme, amb els baixos 
inundats i plens de fang. El fang i els estris malmesos 
de les cases s’amuntegaven al voral del carrer en un fatí-
dic abocador de destrucció, mentre la ciutat lluitava per 
refer-se. Després de llargues hores en remull amb aigua 
fins al genoll primer, i per damunt dels turmells més en-
davant, al cap d’uns dies em vaig adonar que alguna cosa 
no em funcionava prou bé. No sentia cap dolor, però als 
ulls del doctor Felip Sánchez Babot, metge de família, 
els símptomes no oferien cap dubte i les analítiques ho 
van confirmar, tenia una lesió als ronyons; una nefritis. 
Em va tocar un mes de repòs i dieta absoluts. Un mes 
de contemplació dels volums de la ciutat antiga des del 
finestral de la meva habitació, de lectures d’adolescent 
(tenia catorze anys), i de verdures, arròs i peix bullit.

Les del 62 van ser, doncs, les meves darreres inunda-
cions viscudes intensament i les del 70 i 71, les darreres 
viscudes en la memòria del record. Des d’aquestes últi-
mes no hi ha hagut, de fet, més aiguats a la ciutat, més 
enllà dels avisos i maleses de l’aigua, sempre disposada a 
avisar que mereix un respecte i que no se la pot maltrac-
tar. Si ens atenem, doncs, a la literalitat dels fets, els gi-
ronins de 45 anys i menys no han viscut mai cap aiguat.

La memòria viva, i popular, de les inundacions, sem-
pre tan present ha anat reculant en la memòria col·lec-
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tiva de la ciutat i ha anat perdent espai fins a esvair-se 
en les boires d’un passat recent als ulls dels més grans i 
remotíssim als ulls dels més joves.

El segon record, ben viu, que guardo és el d’una 
transformació urbana sense precedents associada a les 
decisions sobrevingudes marcades per les urgències i 
la peremptorietat produïda a cada nova inundació. Els 
meus ulls d’adolescent encara havien vist la central elèc-
trica de Pedret, que s’havia construït a l’inici de la dèca-
da de 1930, i que va deixar l’activitat i es va desmantellar 
el 1972, amb la desaparició de totes les canalitzacions 
i desviacions que havia calgut fer a l’Onyar i a l’aigu-
abarreig de l’Onyar i el Ter per treure profit energètic de 
l’aigua desviada; són els mateixos ulls que travessaven 
cada dia, de cada dia, per anar, primer a les Escolàpies, 
i després a l’Institut: el pont del Galligants, entre el car-
rer del mateix nom i el carrer del Llop, de nom oficial, 
Pujada del Rei D. Martí, abans de la construcció l’any 
1974 de la plataforma i cobertura del Galligants, des de 
l’arrencada de la plaça de Santa Llúcia fins la trobada 
amb l’Onyar i el Ter. En aquest punt justament, en el 
punt aproximat on en els anys trenta hi havia hagut, i va 
acabar desapareixent, la passera del portal de la Barca 
hi havia un passallís, un gual a nivell, un pont-baden en 
la nomenclatura dels anys trenta, per travessar l’Onyar 
des de Pedret i el carrer de la Barca fins als ponts vell i 
nou de la Barca i la zona de la Devesa que, en el passat, 
havia ocupat en el sistema de les defenses de la ciutat 
la lluneta de Bournonville. Aquí és on un pont, primer 
amb comportes que no van funcionar mai i després 
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sense comportes, va acabar resolent l’aïllament recur-
rent d’alguns barris de la ciutat de les carreteres del nord 
cada vegada que hi havia una mínima, mínima de veri-
tat, crescuda de l’aigua. I, finalment, el meu record està 
associat a l’antiga llera del Güell i el pont de can Vidal, 
i els altres ponts que unien el carrer Figuerola, amb els 
seus carrers perpendiculars, i la Devesa fins que el des-
viament del riu Güell, en els anys 1968-1969, va supri-
mir un bon reguitzell de ponts i va deixar un autèntic 
descampat pendent d’urbanitzar durant dècades.

He fet aquest exercici de memòria per evidenciar 
dues coses. La primera, que les grans amenaces de l’ai-
gua van portar sempre associades, en el passat, decisi-
ons sovint dràstiques sobre la manera de relacionar la 
ciutat i les seves infraestructures amb els  rius; en una 
dinàmica d’acció-reacció, cada nova inundació anava 
deixant la seva seqüela de destrucció i despertava, alho-
ra, les ànsies de reconstrucció o de definició d’alternati-
ves i noves defenses que corregissin els errors del passat; 
fins que al cap d’un temps l’excés de confiança portava 
a noves errades i a la necessitat de noves correccions. 
I la segona, que amb el pas del temps, aquests records 
s’han anat esborrant i avui la consciència de l’aigua, i 
del seu perill, sembla com si hagués desaparegut del tot 
de l’imaginari col·lectiu. Sembla, en definitiva, com si 
finalment, amb dècades d’endarreriment respecte a la 
crònica de Jordi Ballester, ara sí, el perill de les inun-
dacions s’ha allunyat definitivament de la ciutat... fins 
que, potser, un cop més, l’aigua torni a desmentir aquest 
excés de passivitat refiada que ara ens domina.
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Entre la providència i la tossuderia dels fets
La literatura de la Memòria de les inundacions de 1962, 
les de la meva nefritis, no deixa cap marge per al dub-
te de quin era l’ambient que es respirava i es vivia a la 
ciutat. Obre el volum una fotografia, en la qua, al balcó 
de l’Ajuntament, es veu en Franco i la seva dona davant 
d’uns micros i la plaça plena, amb un peu que diu: «No 
se hizo necesario aplacar las horas angustiosas con in-
vocaciones a la serenidad y la esperanza. Que quien de 
ellas es representación, estaba a pocos pasos de noso-
tros en andadura apresurada y aquí en cada segundo 
llegaba, por el breve camino del corazón»! i en les pa-
raules inicials sota el títol «Justificación para la breve-
dad», un paràgraf impagable: «Lo que sigue más que la 
narración acongojada de unos hechos, constituye la ex-
posición alborozada, el palpitar gozoso de la realidad de 
esa gran família española dentro de la cual la desgracia 
es oportunidad de regocijo en la ayuda y el consuelo». 
No sé si aquests serien exactament els pensaments i els 
sentiments dels gironins que van patir els efectes direc-
tes de l’aigua.

Les reaccions tardanes, l’atzar, la improvisació, la 
manca d’un pla i una estratègia de conjunt van marcar les 
atzaroses circumstàncies de les reiterades avingudes dels 
quatre rius de la ciutat. I a la retòrica buida, a les falses 
promeses, a la grandiloqüència dels discursos hi va cor-
respondre sempre una tossuda realitat que una vegada, i 
una altra, ens ha enviat avisos de ressonàncies greus.

La llista és esfereïdora i si sumem l’inventari que per 
al passat va fer Julian de Chía, l’any 1861, al seu Inun-
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daciones en Gerona i la llista actualitzada del llibre col-
lectiu de 1982,  Girona: Rius, Ponts i Aiguats, tenim un 
repertori d’avingudes que no deixa cap marge per al 
dubte; és una constant associada a la vida i a la història 
de la ciutat. Convé que relacionem les avingudes del se-
gle xx, que són el marc d’aquesta conferència, i d’alguna 
de les quals ja n’hem fet esment en apartats anteriors: 
11 de desembre de 1902; 21 de gener de 1903; 1907; 16 
de novembre de 1908; 7 d’octubre de 1919; 19 de febrer 
de 1920; 29 d’octubre de 1920; 18 d’agost de 1921; 4 de 
setembre de 1926; 17 i 18 de desembre de 1932; 17 i 18 
de desembre de 1939;  17-19 d’octubre de 1940; 15 de 
desembre de 1943; 25 de febrer de 1944; 27 de febrer de 
1948; 11 i 12 d’octubre de 1962; 13 de setembre de 1963; 
6 de novembre de 196;, 8-9 i 15 d’octubre de 1965; 4 de 
març de 1969; 4 d’abril de 1969; 11 d’octubre de 1970 i 
21 d’octubre de 1971.

A cada avinguda dels rius hi va correspondre una re-
acció constructiva-destructiva, en els anys 30,  40, 60 i 
70. Gairebé sempre amb accions puntuals, gairebé mai 
amb una visió de conjunt. Tret de la decisió, d’efectes 
contradictoris, de desviar el Güell.

El desviament del Güell
Una operació singular, de gran abast i de conseqüències 
imprevisibles, va ser la decisió de desviar el riu Güell i 
l’execució d’aquesta obra els anys 1968-1969. El Güell 
seguiria recte, en direcció directa, al Ter des de la carre-
tera de Santa Eugènia fins a la part extrema de la Devesa 
per l’oest. Tot el sector de les hortes de Santa Eugènia, la 
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zona de la ronda de Ferran Puig i la llera, que seguia pa-
ral·lela al passeig central de la Devesa fins a desguassar a 
l’Onyar, va quedar seca, es va reomplir, i es va convertir 
en algunes zones en terrenys aptes per urbanitzar i en 
d’altres en terrenys descampats que esperarien l’opor-
tunitat de la seva urbanització durant unes dècades. 
La desviació del Güell va anul·lar tots els ponts sobre 
aquest riu, des de la carretera de Santa Eugènia fins al 
sector de la Copa i, així, van deixar de mostrar un pai-
satge fluvial i a esdevenir elements obsolets del paisatge 
urbà, els ponts de Mart, del carrer Cerverí i del Rellotge, 
que van acabar desapareixent del tot.

Però com ja sembla habitual, remoure els camins que 
la natura havia establert no es podia fer sense pagar una 
factura que va arribar en forma d’inundacions imprevisi-
bles, ja no de les zones urbanes pròximes a l’Onyar, sinó 
en les de l’any 1970, i com a conseqüència del desviament 
del Güell, als barris de de Sant Narcís i Santa Eugènia.

El sistema Pasteral, Susqueda, Sau 
El conjunt dels embassaments que avui regulen el Ter va 
ser, durant una colla d’anys, un cavall de batalla de la so-
cietat i de les administracions gironines en la seva opo-
sició a la doble operació que es plantejava; d’una banda, 
la derivació d’un cabal substancial d’aigua del Ter per a 
l’abastament d’aigua potable a la ciutat de Barcelona i, 
de l’altra, la construcció de la presa de Susqueda, que es 
considerava una amenaça real i efectiva sobre el conjunt 
de les terres gironines per les incerteses que la tecnolo-
gia constructiva emprada despertava entre el conjunt de 
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la ciutadania, i entre no pocs dels experts. El plet inicial 
era oposar-se del tot a la doble operació. El plet final, 
quan ja estava tot decidit, es va concentrar, i Francesc 
Ferrer en va ser un actiu agitador, en la defensa d’un 
cabal mínim, el cabal ecològic, que havia de garantir en 
qualsevol cas, la capacitat hidràulica del Ter aigües avall 
del sistema d’embassaments circumstància que, sense 
una estació de control i mesurament que s’havia de fer 
en el vell pont de la Barca de Girona i que va trigar anys 
i panys, mai no es va poder assegurar del tot.

Cal dir, esclar, que amb caràcter complementari a 
l’abastament de Barcelona i l’àrea metropolitana, el sis-
tema d’embassaments ha permès també la conducció 
d’aigua del Pasteral cap a Girona, primer, amb una ca-
nonada, desdoblada al cap d’un temps, i cap a la Costa 
Brava en darrer terme. I també cal, sobretot, subratllar 
que més enllà de les incerteses i dels incompliments 
reiterats, el sistema de regulació del Ter ha exercit una 
clara i positiva influència sobre els riscos d’aiguats Ter 
avall i, molt especialment, han permès que l’efecte de 
tap que el Ter crescut exercia sobre l’Onyar, a la ciutat 
de Girona, no s’hagi tornat a produir pràcticament mai 
més, si més no, amb efectes perillosos.

Així, un sistema d’infraestructures construït per a 
la fabricació d’energia hidràulica i per a l’abastament 
d’aigua potable a Barcelona, ha repercutit positivament 
en la regulació del perill d’avingudes aigües avall i s’ha 
mostrat, fins a un cert punt, eficaç per moderar els ris-
cos en l’entorn de l’àrea urbana de Girona. Queda viu el 
plet de l’aigua quan cada cop és més evident que, sent 
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l’aigua un bé escàs, s’ha d’administrar millor i s’ha de 
procurar que cada conca asseguri el seu abastament 
amb els recursos més pròxims.

La dictadura inexorable de l’aigua: 
fer, desfer i tornar a fer
Unir el que l’aigua separa, vet aquí un paradigma cons-
tant de la història de Girona. L’inventari dels ponts ac-
tuals i el repertori dels ponts del passat és un testimoni 
viu d’aquesta voluntat imparable de dreçar connexions 
entre les ribes dels quatre rius de la ciutat. No es tracta, 
ara, de fer cap quadre comparatiu entre els que hi ha 
i els que hi ha hagut. M’interessa, en canvi, subratllar 
que al llarg del segle xx, els successius episodis de cons-
trucció i deconstrucció de ponts s’emmarquen entre 
dues dates simbòliques, que he triat de forma aleatòria 
per dotar d’unitat d’anàlisi un segle entre 1915 i 2015, 
entre la construcció de l’elegant passera per a vianants  
que porta el nom de Miquel Gómez, perquè va deixar 
foradar la seva propietat per tal d’obrir un pas entre el 
passeig Canalejas i la pujada de Sant Feliu; el pont d’en 
Gómez, el pont de la Princesa o, també popularment, 
el pont de la Creu Blanca per l’establiment de farmàcia 
que hi ha a la cantonada, entre el passatge i la pujada, i 
per una altra banda, el gran pont de l’Aurora, que uneix 
els barris de Sant Ponç i Pedret-Pont Major, a l’alçada de 
la que en el passat va ser la granja i escola de formació 
professional dels Salesians i, successivament, Seminari 
salesià i, eventualment, seu de dos instituts de secundà-
ria i, ara, ja només d’un.
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Queda dit que en la dècada dels anys trenta, la para-
doxa se situa entre la pretensió d’encaixar un mercat en 
una gran plataforma sobre el riu Onyar, prop del Pont 
de Pedra, i la construcció de la central elèctrica de Pe-
dret, que ja hem esmentat.

Però la fúria destructiva de l’aigua, l’any 1940, va 
marcar profundament la història de la ciutat enduent-se 
del tot el pont de Mart, en el tombant entre la ronda de 
Ferran Puig i el passeig de la Devesa. Justament, després 
dels aiguats d’aquest any i després de refer aquest pont 
sobre el Güell, se’n va construir un de nou a l’Onyar, 
entre la plaça del Mercat i el carrer del Carme, que rebé 
el nom de l’Alferes Huarte, per la seva actuació al pont 
de Mart.

La nova escomesa de l’aigua l’any 1962 va acabar amb 
el pont del pes de la Palla i va donar lloc a la construcció 
de la passera de la Font del Rei, desguarnint el centre, 
en el primer cas, i unint dos barris, en el segon. I així i 
tot, entre 1962 i 1970, l’Ajuntament va emprendre les 
obres de la plataforma sobre l’Onyar, que va donar lloc 
a la plaça de Catalunya i va tractar de fer un mínim en-
jardinament de l’Onyar aigües amunt del pont de Pedra, 
que van haver de ser desmuntats al cap de poc. El riu es 
resistia a l’ocupació indiscriminada i injustificada de la 
seva llera amb elements impropis que obstaculitzaven 
el pas de l’aigua.

En els primers anys seixanta es construí el nou pont 
de Pedret, que liquidava definitivament el passallís que, 
durant uns trenta anys, havia estat el pas a nivell que 
permetia connectar l’antic burg de Sant Pere amb la riba 



69

esquerra de l’Onyar, sempre que el nivell de l’aigua no 
hagués pujat per damunt de la cota del seu paviment. 
Aquest pont va ser un experiment estrany i tenia unes 
comportes, que no van funcionar mai bé, que havien 
de servir per mantenir el cabal de l’Onyar i la seva là-
mina d’aigua a un nivell acceptable en tot el seu traçat 
urbà. Però en les grans operacions de neteja, que van 
desencadenar els aiguats de 1970 i 1971, es van acabar 
liquidant les comportes, va deixar de funcionar la cen-
tral de Pedret, es va canalitzar i aixecar els murs laterals 
de l’Onyar fins a l’aiguabarreig del Ter, i es van fer obres 
de dragatge i neteja que van millorar sensiblement la 
capacitat hidràulica de l’Onyar.

Els aiguats de 1970 i 1971, tot i ser els darrers, van ser 
amb seguretat els més dràstics, i també els que van des-
encadenar una acció més decidida per reconstruir les 
infraestructures que havien estat afectades; així, després 
que l’aigua s’emportés, l’any 1970, els ponts de Lorenza-
na i el de l’Alferes Huarte, l’administració va reaccionar 
amb la construcció, en el lloc on hi havia hagut aquest 
darrer pont, d’una passera per a vianants que va rebre el 
mateix nom (1971) i per tractar de compensar el trenca-
ment dels enllaços entre les dues ribes de l’Onyar es va 
emprendre la construcció de dos ponts, amb finalitats 
primordialment viàries per a vehicles, i que no atengue-
ren a cap consideració sobre l’encaix urbà. El pont de 
l’Areny, esbiaixat i en diagonal (1971), enlairant-se de la 
cota del carrer, va produir al carrer del Carme una re-
ducció de la secció del carrer a diferent nivell, i un efecte 
similar produeix, uns metres més al sud, el nou pont de 



70

la Font del Rei (1972), que havia de comunicar els barris 
de Montilivi i Vista Alegre.

L’enginyer de la Confederación Hidrográfica del 
Pirineo Oriental José Maria Llansó de Vinyals va pre-
sentar en una conferència a la Cambra de Comerç de 
Girona, que fou editada, el pla de conjunt i les diferents 
alternatives que s’analitzaven com a conseqüència de 
les greus inundacions de 1970. En un plànol central 
d’aquesta publicació es dibuixen esquemàticament totes 
les intervencions que es van fer i les que s’havien estu-
diat i no es van fer o encara queden pendents: des del 
desviament de l’Onyar, per la riba dreta o per la riba es-
querra, fins les preses de capçalera i de laminació aigües 
amunt de l’Onyar.

Els grans projectes dels anys 90
Amb el punt de tranquil·litat assolit després dels desas-
tres dels primers setanta, la ciutat va emprendre, en la 
dècada dels anys 90 del segle passat, un conjunt d’infra-
estructures lligades inseparablement a la vella història 
fluvial de la ciutat.

Assolida una certa estabilitat viària a l’entorn de 
l’Onyar quedava un espai buit que s’havia d’omplir al 
sud i al nord del traçat urbà del riu. Feia uns quants 
anys que el carrer de Lorenzana i el carrer del Carme 
estaven incomunicats, des que l’any 70 el pont va ser 
arrossegat per l’aigua. L’any 1995, un pont només per 
a vianants establia una nova connexió entre les dues 
parts de la ciutat fent valdre, però, la nova filosofia dels 
serveis viaris, segons la qual un trànsit pacificat és pre-
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ferible a un trànsit d’agitació amb un excés d’oportuni-
tats, per als vehicles,  per saltar a una banda i altra del 
riu. Al nord passava el mateix en el punt, en què fins 
als anys trenta, hi havia hagut la passera del Portal de 
la Barca; en aquest punt sempre s’havia especulat amb 
la possibilitat d’un pont que unís la Copa amb la plaça 
de Sant Feliu i, fins i tot, en el passat s’havia pensat en 
un pont per a vehicles; la nova funcionalitat del pont de 
Pedret, les noves oportunitats de creuar el riu per dife-
rents punts van fer més recomanable una passera per 
a vianants, el nou pont de Sant Feliu de Juan Antonio 
Sobrino, que es va construir l’any 1996, i que posava 
en valor la plaça de Sant Feliu i el sector del Pou Rodó, 
després que s’enderroquessin les cases adossades a l’es-
calinata de l’església de Sant Feliu i es generés un nou 
espai urbà de noves possibilitats.

Quedava, però, una vella assignatura pendent; el 
pont de la Creueta era sempre una amenaça i cada vega-
da que hi havia una crescuda de l’Onyar, fins i tot si no 
desbordava, calia tallar-lo, i la carretera de Quart que-
dava incomunicada amb el carrer Emili Grahit. La cul-
minació, l’any 2002, d’un nou vial, els accessos a Girona 
per la Creueta, també coneguts com el perllongament 
del carrer Emili Grahit des de la plaça dels Països Ca-
talans fins a la Creueta, va ser l’ocasió per construir un 
nou pont que convertís el vell en un recurs subsidiari, i 
també va permetre l’obertura d’aquest espai cap a Mon-
tilivi i la corresponent construcció del nou Parc Cientí-
fic i Tecnològic de la Universitat de Girona en terrenys 
adjacents a l’Onyar, i en part protegits per un talús per 
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tal de delimitar la zona inundable, els espais lliures, i la 
zona dels aprofitaments.

L’altra gran àmbit d’actuació s’associa a la nova feso-
mia urbana generada per la desviació del riu Güell, que 
hem esmentat fa una estona, amb tot un tram del riu ben 
canalitzat i a cel obert, des del pont de Mas Xirgu fins al 
Ter, i tota la part de la llera antiga assecada i reompler-
ta que esperava alguna acció de regeneració urbana per 
donar-li una nova funcionalitat. En l’àmbit del Güell, i en 
la seva confluència amb el Ter, es va promoure un nou 
pont, que desdoblava així l’antic sistema dels dos ponts 
de la Barca (Barca Vell, 1902, rehabilitat el 2000 i pont de 
França o Barca nou el 1969), i obria directament el pla 
de Santa Eugènia cap a Domeny, Fontajau, Sant Gregori 
i Germans Sàbat. El pont de Fontajau de José Antonio 
Fernández Ordóñez, de formes senzilles i d’una elegant 
sobrietat, acabat l’any 1992, va relligar barris i va obrir 
nous camins a cavall del Güell i el Ter. Això va permetre, 
d’una banda, desdoblar la Devesa a la riba esquerra del 
Ter amb un nou parc urbà, el de les ribes del Ter, i una 
nova passera que integrava els dos parcs i establia una 
simetria entre un parc forestal i un parc sense gairebé 
arbres, un parc ombrejat i un parc assolellat. Però l’efecte 
més directe del pont de Fontajau va ser el desenvolupa-
ment de l’anomenada frontissa del Güell, des de 1998 
a 2003, amb una infraestructura viària que va resoldre, 
amb nous ponts i giratoris, el creuament de la frontissa 
amb el passeig d’Olot i la carretera de Santa Eugènia, i 
que va acabar definint, per un sistema de diverses pla-
taformes per a vianants, una connexió fàcil entre Sant 
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Narcís i can Gibert del Pla, trencant així un històric aï-
llament que mantenia can Gibert en una situació de cul 
de sac gens desitjable. El perllongament del carrer Enric 
Marquès Ribalta fins al carrer Güell ha acabat de com-
pletar un procés d’integració i regeneració urbana, en el 
qual el riu Güell és el fil d’aigua, vegetació i plataformes 
que uneix i relliga diversos barris de la ciutat.

Per altra banda, i mentre avançava la frontissa del 
Güell, els descampats generats per l’antiga llera van 
ser objecte, sobretot des de l’antic pont de Mart, des-
aparegut soterrat, fins a l’Onyar, van ser objecte d’una 
gran operació de transformació, els anomenats accessos 
nord a la ciutat per la Devesa, amb un sistema d’espais 
públics, aparcaments, rambles, vials giratoris i espais de 
lleure, que acabaven definitivament amb l’allunyament 
físic de la Devesa de la ciutat, generaven el nou espai 
de la Copa, que integrava la zona que en el passat havia 
ocupat el Firal del Bestiar, i ordenaven tota la zona entre 
els dos ponts de la Barca, el pont de Pedret, l’aiguabar-
reig de l’Onyar i el Ter, i la zona delimitada, en una part 
pel viaducte del tren i en una altra per les cases que do-
nen al nou vial paral·lel al passeig de la Devesa.

Una derivació última de les oportunitats generades 
per la desviació del Güell és el nou pont de l’Aurora, el 
que tanca el segle que hem construït entre 1915 i 2015, 
i que salta el Ter i uneix els barris de Pedret i Fontajau 
com un perllongament de la frontissa del Güell, l’avin-
guda Josep Tarradellas, el pont de Fontajau i el nou Pont 
que hem anomenat de l’Aurora, però que oficialment és 
encara un pont  sense nom.
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El risc i els projectes als calaixos
Les boires de la memòria i la tranquil·litat del temps 
transcorregut no poden, de cap de les maneres, fer-nos 
perdre de vista que sempre ronda una amenaça latent 
lligada a la recurrència del risc d’inundació. És veritat 
que després del cicle de les inundacions de 1970 i 1971 
es van abordar, com hem vist,  unes quantes qüestions 
bàsiques. Però també és veritat que la història de Girona 
i la relació amb els seus rius és plena de frivolitats irres-
ponsables i de fantasies utòpiques. Així, és una constant 
la voluntat d’extirpar el mal de soca-rel; desviem el riu i 
portem-lo des de Vilaroja al Congost i s’hauran acabat 
els problemes, deia un memorial de 1841 que ha tin-
gut freqüents imitadors. Però a l’altre extrem sovint s’ha 
pensat l’Onyar com un últim recurs per als problemes 
de la ciutat; un gran passeig, una  gran carretera, una 
zona d’esbarjo o un gran aparcament han esdevingut, 
més d’una vegada, les idees gens creatives que s’han 
bolcat damunt de la taula. Fins i tot d’una manera més 
imperceptible, de forma recurrent, s’ha anat empetitint 
la llera i la capacitat hidràulica del riu. 

En els anys 30, l’aprofitament del riu, i dels rius de Gi-
rona, va tenir una doble cara. D’una banda, l’episodi frus-
trat del mercat Maggioni que, aturat a temps pel Consis-
tori i pels problemes de finançament, va deixar durant 
dècades una petjada inesborrable d’unes tires potents de 
formigó i còdols que tenien ben intrigada la nostra curio-
sitat adolescent mancada de referents. I,  de l’altra, la presa 
i la central elèctrica de Pedret en el punt de l’aiguabarreig 
dels quatre rius de la ciutat; el Ter, l’Onyar, el Güell i el 
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Galligants; aquí, la barreja de les instal·lacions elèctriques 
i dels terrenys dels ferrocarrils de via estreta de la zona 
nord de Girona dibuixaven un univers  inexplorat que 
canviaria de fesomia, a partir de 1972, amb el tancament 
de la central, uns anys abans, amb el reaprofitament dels 
terrenys ferroviaris per a la construcció de promocions 
d’habitatge social i, en els primers anys vuitanta, amb la 
transformació dels terrenys resultants de l’endegament fi-
nal de l’Onyar i el contacte amb el Ter en una zona verda 
a l’entrada de la ciutat per Pedret. En els anys 60, els jar-
dinets i la plaça de Catalunya en van empetitir la secció. 
En els 70,  l’estela de destrucció va alertar tothom i es va 
emprendre un procés d’eliminació d’obstacles i dragatge 
del riu. En els anys 90, aprofitant l’onada de calma, es va 
posar ordre a un mapa de la ciutat fet de pedaços diver-
sos, arran de les diferents accions sobre els rius. Però cada 
any, conscient que la pau no era signe de tranquil·litat ab-
soluta, l’Ajuntament aprofitava un Ple, abans de les pluges 
de la tardor, per plantejar una moció de recordatori: feia 
temps que no hi havia inundacions però enlloc no estava 
escrit que amb una pluviometria determinada no es tor-
nessin a repetir.

Descartada la idea de la desviació de l’Onyar, que 
hauria canviat del tot la fesomia de la ciutat, i que hau-
ria estat sense cap mena de dubte la total desvirtuació 
d’una imatge secular associada a la interrelació entre la 
ciutat que creix i es fa i els diferents cursos fluvials que 
l’han regat, ha quedat pendent d’encarar la que en la no-
menclatura de l’època sempre s’ha etiquetat de solució 
definitiva plantejada en forma de preses de laminació, 
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ja fos amb un sistema de preses de capçalera en els di-
ferents camins de desguàs de les muntanyes veïnes, dels 
quals es nodreix l’Onyar, o amb la fórmula als fèrtils 
terrenys de Quart o de Fornells de preses de laminació. 
La filosofia és sempre la mateixa i es tracta de contenir 
l’efecte de les avingudes i controlar l’aigua en els mo-
ments esporàdics de les grans avingudes, sense perdre 
l’aprofitament habitual dels terrenys afectats. No hi ha 
dubte que la aplicació d’una o altra d’aquestes solucions 
topava amb l’enorme dificultat de les afectacions i les 
corresponents expropiacions i que totes les autoritats 
hidràuliques successives han anat desistint de l’aplicació 
per no encarar aquesta dificultat objectiva.

Però lluny de pensar encara, pel camí que sigui, en la 
necessitat d’una vàlvula de seguretat, d’una, diguem-ne, 
solució definitiva, torna a regnar la confiança i la de-
sídia, tornen a apilonar-se, en els racons i en els petits 
meandres, els sediments; torna a pensar-se en algunes 
utilitzacions alternatives de la llera de l’Onyar, i es torna 
a incórrer en l’errada d’empetitir la capacitat hidràuli-
ca del riu, encara que sigui de manera subtil i lenta. Fa 
temps que no es draga l’Onyar, i fa temps que el riu no 
baixa fort. Però malgrat els anys de tranquil·litat, mal-
grat que l’aigua ens ha esquivat en les darreres dècades, 
una pluviometria intensa, fora del comú, ens tornaria a 
acostar al bramul silenciós de les aigües de fang i troncs 
que portaven els gironins a abocar-se a les vores dels 
rius per mesurar, amb la vista, els pams que faltaven 
per al desbordament. Quan això torni a passar, si passa, 
és probable que ens agafi amb la guàrdia baixa, amb la 
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memòria abaltida, amb els plans d’emergència i amb el 
coneixement de la tradició del tot empolsat, i després 
tocarà tornar a córrer i posar remei a la crònica que la 
història ens recorda com una constant.

I si alguna d’aquestes consideracions genera dub-
tes, o una certa indiferència, convé ara recordar, aquí, 
que un cop més l’aigua temptada per l’home ha buscat 
els seus propis camins cada vegada que se li han tallat 
i no se li han procurat els desguassos adequats i sufi-
cients. Només cal reprendre les imatges dels túnels de 
l’AVE inundats, i la constatació que en alguns moments 
d’emergència, el Güell i el Marroc i la riera Massana han 
buscat una via alternativa a les seves lleres insuficients, 
colant-se pel forat del túnel com si fos alguna de les des-
viacions del segle xxi que, alguns, ja el xviii i el xix, 
havien somniat per a l’Onyar.
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Introducció
Semblaria lògic pensar que una ciutat petita i travessada 
per quatre rius i una séquia ha de tenir aigua suficient 
i abundant per atendre totes les seves necessitats. Com 
passa sempre, la realitat és més complexa, i la Girona 
emmurallada del segle xix no disposava d’aigua pota-
ble. L’abastament d’aigua a la trama urbana de la ciutat 
és de fa uns 150 anys, si fa no fa, els mateixos que el 
ferrocarril (1862) i l’enllumenat públic elèctric (1886).   

Durant la segona meitat del segle xix, la ciutat de 
Girona es transforma considerablement fruit de la desa-
mortització de Mendizábal (1836) i la industrialització 
de la ciutat. Però els seus habitants, uns 15.000, encara 
han de recórrer a pous, cisternes i fonts públiques per 
a l’abastament domiciliari. Les sequeres, que s’alternen 
amb les inundacions, sovintegen i l’escassetat d’aigua és 
un problema recurrent.

La Girona vella està assentada sobre un subsòl rocós, 
sense aqüífer superficial, que no facilita la construcció 
de pous. El barri del Mercadal, al marge esquerre de 
l’Onyar, és ric en aigües, però no es disposa de la tecno-
logia per elevar-la i transportar-la al marge dret, on re-
sideix la majoria de la població. L’única solució possible 
és emmagatzemar l’aigua pluvial en cisternes i dipòsits. 
Encara avui es poden veure moltes d’aquestes cisternes 
a la zona de la Girona vella, com per exemple, la cister-
na del convent dels caputxins (a sobre de la Carbonera), 
la cisterna de la Mare de Déu de la Pera, i nombroses 
cisternes a les cases nobles del carrer de la Força, amb 
aparença de pous pels seus elegants brocals i corrioles.
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La presència de quatre rius crea una imatge distor-
sionada de la disponibilitat d’aigua. El riu més urbà, 
l’Onyar, era d’aigües brutes o molt brutes: el mercat del 
bestiar, l’escorxador, el degollador, les peixateries i les 
activitats dels adobers i d’altres gremis, així com el des-
guàs de les incipients clavegueres urbanes a la llera del 
riu, el feien clarament inadequat per a l’ús de boca. El 
Galligants i el Güell tenien cabals irregulars i escassís-
sims a l’estiu. El Ter era fora muralles i la séquia Monar 
tenia concessions reials i municipals per a activitats in-
dustrials i de reg agrícola.

Com ja hem mencionat, la tecnologia d’abans de la 
Revolució Industrial i de la posterior electrificació no 
feia possible elevar l’aigua de cotes baixes a cotes ele-
vades. Les sínies amb catúfols per elevar aigua de pous 
i rius eren de tracció animal i proporcionaven cabals 
escassos a poca altura (els aqüeductes romans només 
permeten transportar aigua de cotes elevades a cotes 
més baixes). Així doncs, l’aigua dels rius només servia, 
i no és poca cosa, per a les activitats industrials com els 
molins paperers, molins de gra, per a la indústria tèx-
til i, a finals del segle xix, per generar energia elèctrica 
mitjançant turbines.

L’aigua per a ús domèstic provenia fonamentalment 
de cisternes de recollida d’aigua pluvial i d’algunes fonts 
naturals (la majoria a la Vall de Sant Daniel). Hem de 
fer un esforç per imaginar-nos els hàbits de l’època: anar 
a buscar aigua a la font o a la cisterna per beure i cui-
nar, rentar la roba al riu, utilitzar palanganes i gibrells 
per a la neteja personal i servir-se d’orinals en absència 
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de comunes properes. Res que es pugui assemblar a les 
comoditats d’una cuina amb aixetes d’aigua freda i ca-
lenta i d’una cambra de bany moderna amb vàter, dutxa 
i banyera. 

Els antecedents de l’abastament domiciliari
Les fonts urbanes, i no naturals, més antigues que es co-
neixen són la de la plaça Lledoners, construïda per ordre 
del bisbe Bernat de Pau a mitjan segle xv, i la font de la 
Mare de Déu de la Pera que, segons la làpida de pedra, 
data del 1525. La primera era propietat del Bisbat i la 
segona del Capítol catedralici. Un plànol de l’arxiu dio-
cesà, no datat però probablement del segle xvii, dibuixa 
la conducció d’aigua des de la mina del Calvari fins a la 
font dels Lledoners i a la cisterna de la Catedral, que ali-
mentava la font de la Mare de Déu de la Pera. La llinda 
de la mina del Calvari és de l’any 1723 i probablement 
era propietat del Capítol de la Catedral. Té una cota de 
135 m, fet que permetia conduir aigua per gravetat fins a 
la porta dels Apòstols situada a una cota de 100 m. 

El document escrit més llunyà que planteja l’abasta-
ment des de fora de la ciutat és la nota que Josep Cistern 
va escriure l’any 1754 per portar aigua de la font de la 
casa de Benet Lliure de Sant Miquel al quarter de Torre 
Gironella. Probablement es refereix a la font del mas de 
Can Lliure, a prop de Cal Mistaire i de la Font Martina, 
situats en el camí del castell de Sant Miquel, a uns 3 km 
de la plaça Lledoners, i a una cota de 200 m. Aquesta 
conducció no es va fer, però és un bon indicador de la 
precarietat tant de la conducció des de la mina del Cal-
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vari com de les fonts abastides, que, d’altra banda, eren 
propietat de l’església i no asseguraven el proveïment 
d’aigua a tots els ciutadans, com es va posar de manifest 
en reiterades ocasions i que foren origen de tensions en-
tre Ajuntament, Bisbat i Capítol catedralici. 

Preocupats per l’escassetat d’aigua en situació de se-
quera, un informe municipal de juliol de 1843 sobre les 
aigües de la mina del Calvari afirma :

Dichas aguas son diáfanas, sin olor ni sabor particular, de 
un peso específico igual al del agua destilada, cuecen bien 
las legumbres, no contienen gas alguno en estado libre 
y disuelven bien el jabón sin formar grumos, de conse-
qüente la consideramos de buena calidad...la cañería está 
bien construida, solo le falta repararla, puesto que nota-
mos deja escapar bastante de ese líquido.

Pocs anys més tard, l’abril de 1847, l’alcalde de Giro-
na adreça una carta al “Cabildo de la Catedral” en què 
manifesta:

Habiéndose hecho presente por varios propietarios de las 
calles de la Subida de la Catedral y Clavería la necesidad 
de rehabilitar la fuente pública llamada de Mare de Déu 
de la Pera, por carecer en verano de las aguas necesarias 
para beber, en razón de que siendo su situación muy ele-
vada no les es posible el buscar manantiales por medio 
de pozos y solo con cisternas recogen las de invierno au-
nque en tan poca cantidad que únicamente les basta para 
el consumo de medio año.
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Els problemes derivats de l’escassetat d’aigua no es so-
lucionaven i els propietaris residents a la part alta de la 
ciutat escriuen a l’Ajuntament el 25 de juny de l’any 1862:

Desgraciadamente la abundancia de agua ha seguido el 
camino inverso del aumento de sus habitantes y cuando 
se necesitaba más es cuando la hay menos. La ciudad si-
gue en todo un movimiento progresivo; la ciudad mejo-
ra sus edificios, rectifica sus calles, acaba de construir un 
hermoso teatro, posee el alumbrado por gas, las locomo-
toras llegan a sus puertas, pero la ciudad carece de fuen-
tes, la ciudad carece de agua potable. No le falta agua se 
dirá, porque los pozos particulares y algunos públicos y 
el río la suministran en abundancia, pero dista mucho de 
ser agua con las condiciones necesarias para la economía 
animal y llamarse higiénicamente buena. La necesidad no 
tiene ley y la sed obliga a beber hasta aguas cenagosas.

L’Ajuntament assumeix les peticions dels veïns en 
una resolució del 20 de juliol de 1862: 

El Ayuntamiento ha resulto prohijar las peticiones de los 
recurrentes y mirar de conseguir para la ciudad el abaste-
cimiento de aguas potables por medio de alguna empresa 
o particular que presente proposiciones a fin de llevar a 
efecto el proyecto tantas veces concebido y deseado.

Cal fer notar que l’Ajuntament fa seves les peticions, 
però no les solucions que deixa en mans d’empreses o 
particulars, ateses les dificultats econòmiques que ar-



88

rossegava. Ningú deuria presentar les proposicions ja 
que, el maig de 1864, 130 veïns tornen a signar una car-
ta adreçada a l’Ajuntament demanant solucions per la 
falta d’aigua i pel  “servicio penoso de subir agua desde 
el río (...) y en solicitud de que se limpie y se habilite el 
acueducto o mina llamada del Calvario para la conduc-
ción de aguas a la fuente de Lledoners.”

L’Ajuntament va nomenar una Comissió, amb el 
mandat d’inspeccionar la mina del Calvari i de presen-
tar solucions per abastir tota la ciutat perquè “proponga 
extra del referido conducto, cualquier otro medio que 
la propia comisión juzgue a propósito para surtir sus 
aguas potables, no solo a la parte alta de la ciudad, sino 
a toda la población en general.” 

Aquesta comissió era presidida per l’alcalde Ignacio 
Bassols i la formaven vuit persones en representació de 
l’Ajuntament, del clergat, dels propietaris i facultatius 
municipals. El 15 de juny de 1864 la comissió dictamina 
que no era possible augmentar els cabals de la mina del 
Calvari i que el més convenient és convocar un concurs 
públic per tal que particulars i empreses presentin pro-
postes per a l’abastament de la ciutat. Les ofertes s’havi-
en de presentar el 31 de juliol de 1864. També proposa-
va habilitar la cisterna de la plaça Lledoners i la de Ntra. 
Sra. de la Pera per a una gestió municipal d’ambdues 
cisternes,  demanant-ho al “Excmo. y Iltre. Sr. Obispo” i 
al “Honorable Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral”. El bis-
be va denegar la sol·licitud municipal relativa a l’ús de la 
font de la plaça Lledoners i el cCapítol va respondre l’11 
de juliol de la manera següent:
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El propio Cabildo se encargará de restaurar a sus expen-
sas la cisterna de Ntra. Sra. de la Pera... tan pronto como 
por orden de este Ayuntamiento se empiecen las obras 
que han de tener lugar para traer las aguas de fuera que 
en ella deban depositarse.

Un membre d’aquesta comissió d’aigües, Pedro Ba-
llart, presenta quatre idees per a l’abastament de la ciu-
tat:  

1) Un castillo de agua junto a la acéquia Monar, inter-
muros del Mercadal que sirva de manantial donde parta el 
agua conducida hasta el arco sito en la plaza del Lledorners.
2) Un acueducto desde Bescanó que conduzca el agua 
del Ter al arco indicado.
3) Un acueducto desde Palau que haga lo propio.
4) Otro que desde el monte de San Miguel haga lo mismo.

Així mateix, reflexiona: “Si hubiera 100 propietarios 
que demandaran una pluma de agua a 4.000 reales, as-
cenderia a una cantidad de 20.000 duros”.

 Això semblaria indicar: a) que el finançament de 
les obres havia de ser privat; b) que amb 20.000 duros 
n’hi havia prou per executar les obres i c) que els cabals 
que es consideraven necessaris per a Girona eren d’entre 
1.000 i 2.000 m³ diaris.

Les solucions apuntades per Pedro Ballart subrat-
llen la necessitat de trobar una captació suficientment 
elevada perquè l’aigua arribés a Girona entubada amb 
una mínima pressió.  Cal tenir present que Bescanó i 
Palau estan a una cota d’uns 100 m, cota similar a la de 
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la Mare de Déu de la Pera i la plaça Lledoners. Les fonts 
de can Lliure i cal Mistaire en el camí del castell de Sant 
Miquel estan a 200 m.

L’expressió “un castillo de agua junto a la acequia 
Monar” no s’acaba de comprendre si no es té present 
que en francès un château d’eau i en llatí un castellum 
aquae són dipòsits d’aigua elevats per garantir una pres-
sió que ve determinada per l’alçada del dipòsit respecte 
a la xarxa d’aigua. Semblaria, doncs, que es volia  cons-
truir un dipòsit d’aigua elevat al costat de la séquia Mo-
nar. El problema era que no es disposava dels mitjans 
mecànics per elevar l’aigua al dipòsit.

L’any 1864 s’acaba amb sequera. El gener de 1865, 
Ernest Abelló, veí de Barcelona, presenta un escrit en 
el qual proposa  portar aigua a la ciutat i “cedir-la per 
subscripció” als veïns. Un mes més tard també presenta 
una proposta similar Agustín Oliveras, veí del Masnou. 
El juny de 1865, el Govern Civil demana un informe 
previ a la declaració d’utilitat pública del projecte pre-
sentat per Ernesto Abelló per a l’abastament de Girona 
des d’Aiguaviva, i el 10 de setembre de 1866, s’inicien els 
estudis per a la conducció d’aigües potables fins a Giro-
na en el qual es preveu dedicar part dels cabals per a les 
fonts públiques i per al reg de carrers.

L’any 1867 torna a ser un any de sequera i, per això, el 
8 d’abril de 1867 l’Ajuntament adopta la decisió següent:

Se hagan rogativas con el fin de importar del Todo Po-
deroso el beneficio de la lluvia en caso de que continue 
el fatal estado de sequía que experimentan las tierras de 
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esta comarca; sequía que hace augurar por poco que se 
prolongue la pérdida completa de la próxima cosecha de 
grano.

El febrer de 1868, l’Ajuntament s’adreça al bisbe per 
demanar més rogatives: “Suplicando que eleve sus pre-
ces al Cielo, con el fin de que el Altísimo nos conceda el 
beneficio de la lluvia”.

I sembla que un i altre es feien pregar, ja que el mes 
de març es reiteren les rogatives. Aquesta vegada ja eren 
“de segundo grado”. A part d’això, el 6 de juliol de 1868, 
la comissió d’aigües del municipi emet un informe se-
gons el qual considera “útil y en alto grado benefeciosa” 
la concessió i l’aprofitament de les aigües subterrànies i 
superficials dels rius “Güell  y Bellacoyas” des d’Aiguavi-
va per a l’abastament de Girona. El 17 d’agost de 1868 i 
fent ús de les facultats que li concedeix l’article 216 de la 
Llei d’Aigües de 3 d’agost de 1866, el Governador Civil 
comunica a l’Ajuntament que:

Autoriza a D. Ernesto Abelló para que en derecho de pro-
piedad y sin perjuicio de tercero, pueda aprovechar las 
aguas vistas y subterráneas de los rios Güell y Bellacoyas 
en cantidad de 14 litros/segundo para el abastecimiento 
de esta Capital bajo las reglas siguientes:
1) Obras según proyecto presentado y bajo inspección del 
Ingeniero gefe de caminos de la Provincia, debiendo las 
presas tener 0,50 m de altura sobre lechos de cauce.
2) 99 años de plazo concesional desde esta fecha. Canon 
de los particulares no superior a 20 escudos anuales por 
metro cúbico en cada 24 horas.
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3) Cesión gratuita al Ayuntamiento de 100 m³/día para 
fuentes públicas a condición de no aplicarlas a este objeto 
hasta que esté asegurado a particulares la venta de 1.000 
m³ diarios.
4) Espirado el plazo de concesión las aguas quedarán de 
la propiedad exclusiva de los usuarios que sólo deberán 
satisfacer a prorrata los gastos de mantenimiento y repa-
ración necesarias.
5) Plazo de ejecución de las obras de 2 años y caducará si 
en 6 meses no se iniciaran las obras, o se interrumpieran 
por más de 1 año.
6) Concluídas las obras se levantará acta del exacto y fiel 
cumplimiento de las condiciones impuestas.
7) Si al concesionario le conviniera introducir aguas pri-
vadas en la cañería podrá verificarlo con tal de que al fi-
nalizar la concesión contribuya con los demás usuarios a 
sugragar gastos de mantenimiento y reparación.
8) No podrán destinarse las aguas privadas al abastecmi-
ento de la población sin anuencia de la administración, 
en cuyo caso deberán reformarse las tarifas y experimen-
tarán la reducción consiguiente el mayor número de m3 
de agua entre los que se repartirán todos los gastos de 
carácter general. Esta revisión podrá hacerse por plazos 
de 5 años.
9) La cesión a los particulares de las aguas privadas no 
tendrá lugar hasta verificar los 14 litros/segundo objeto 
principal de esta concesión.
10) No se podrán destinar las aguas a otro uso que el con-
cedido.
11) Queda sujeto el concesionario a la ley de Aguas de 1866.
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El 31 d’agost de 1868, Ernesto Abelló presenta a 
l’Ajuntament el projecte i les bases per a l’oferta d’aigua 
per a fonts públiques i per al reg de places i carrers. Pocs 
dies després, el 18 de setembre, comença a Cadis la Re-
volució Gloriosa que farà caure la monarquia. Isabel II 
se’n va a l’exili a França des de Guipúscoa. A Girona, el 
30 de setembre, el Governador Civil i Militar, l’alcalde, 
els regidors i nombrosos veïns es reuneixen i declaren: 
“Ha caído para siempre la tiránica dinastía de los Bor-
bones y proclamando la excelsa soberanía de la Nación”.

El mateix dia es nomena la Junta Revolucionaria 
Provisional que canvia el nom de la Plaza de la Prin-
cesa pel de Plaza de la Independencia (tot i que la gent 
l’anomenava plaça de Sant Agustí pels antics convents).
També canvia el nom del carrer Isabel II pel del carrer 
del Progrés (que la gent ja anomenava carrer Nou, nom 
actual).

S’inicia el període conegut com “sexenni democrà-
tic”. Ben ràpidament, el 19 d’octubre del 1868, s’adopta 
la implantació de la pesseta com a moneda única naci-
onal per decisió del ministre Laureà Figuerola (enterrat 
al cementiri de Girona,casat amb Teresa Barrau, vídua 
de Pablo Bosch, família propietària de la primera fàbri-
ca de gas a Girona). També s’introdueix el sistema mè-
tric decimal, obligatori a Girona per acord municipal 
des de l’1 d’abril de 1869.

El 15 de novembre de 1869, Narciso Gifré i Manu-
el Ferran, consocis de Ernesto Abelló, comuniquen a 
l’Ajuntament que s’han acabat les obres de conducció 
des d’Aiguaviva fins a la plaça Lledoners de Girona. 
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L’Ajuntament proposa el diumenge 21 de novembre 
per a la inauguració de la portada d’aigües, però el mal 
temps ho fa ajornar per al dilluns 22 de novembre. El 
dia abans, l’alcalde Pedro Barragán, el regidor Narciso 
Pérez i el secretari Julián de Chía comproven que l’aigua 
d’Aiguaviva arriba a la porta de la Mare de Déu de la 
Pera i que puja a més de 2 metres per sobre del pavi-
ment. 

El dilluns 22 de novembre de 1869 un repic general 
de campanes festeja l’inici dels actes d’inauguració de 
la portada d’aigües que es realitza fora muralles, al cos-
tat del portal d’Álvarez, al final de l’actual carrer Nou. 
Segons descriu el programa d’actes, es preveu que les 
autoritats i el públic que ho desitgi tasti l’aigua d’una 
font sortidor, per comprovar que té bon sabor i qualitats 
excel·lents.

 
Característiques del servei d’aigües de 1869
La solemnitat va marcar la inauguració de l’abastament 
de la ciutat, però de seguida van aparèixer problemes 
difícils de resoldre. El servei i les obres realitzades eren 
gestionats per una empresa privada i les característiques 
tècniques del servei tenien greus limitacions.

L’aigua era captada a Aiguaviva (a la confluència del 
torrent de can Garrofa i la riera d’en Vinyes) a una cota 
de 105 m, cota lleugerament superior a la de la plaça dels 
Apòstols. La conducció principal, d’uns 6.000 metres, 
era d’“acero asfaltado” de 25 cm de diàmetre i els tubs 
per a les escomeses particulars i distribució a l’interior 
dels habitatges eren de plom. No hi havia cap dipòsit 



95

general de regulació. La pèrdua de càrrega (de pressió 
de l’aigua) experimentada en la conducció era conside-
rable i deuria arribar a Girona amb poca pressió.

L’abastament domiciliari “por suscripción” consistia 
en el subministrament d’aigua corrent continua “a caño 
libre”. Inicialment es va calcular per plomes d’aigua (uns 
2.000 litres diaris). En el reglament del servei de 1869 
ja s’expressen les mesures amb sistema mètric decimal 
i s’estableix que les concessions a particulars seran per 
metres cúbics al dia i mai inferiors a 1 m³. La durada 
dels contractes podia ser “a perpetuidad” o temporal. 
Els subscriptors a perpetuïtat pagaven 2.500 reals (625 
pessetes) en un sol pagament o 3.000 reals (750 pesse-
tes) en 4 anys. Els contractes temporals (la majoria) pa-
gaven 60 pessetes a l’any per 1 m³ diari. També es pre-
veia la compra temporal per metres cúbics (con “llave 
de aforo”) si la compra d’aigua era superior a 5 m³/dia al 
preu de 20 reals mes/m³.

La instal·lació domiciliària més habitual constava de 
tubs de plom i d’un petit dipòsit d’aigua elevat per asse-
gurar l’aigua en cas d’interrupció del subministrament 
per la companyia. Les avaries eren freqüents i el sistema 
de raig continuat provocava alteracions constants de la 
pressió de l’aigua per la incorporació de nous abonats. 
Tanmateix, les quantitats formals de la concessió, 14 li-
tres/segon (1.210 m³/dia), i la pròpia disponibilitat de 
l’aigua a la captació no permetien gaires alegries. Teò-
ricament, es disposava d’un volum d’aigua per a submi-
nistrar aigua corrent a uns 1.000 propietaris, i Girona 
tenia 15.000 habitants aproximadament.
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Les noves possibilitats tècniques derivades de la in-
dustrialització van obrir noves perspectives al servei, i 
molt especialment les que derivaven de la utilització de 
l’electricitat amb finalitats industrials. La transforma-
ció de l’energia hidràulica en energia elèctrica, gràcies a 
les turbines fabricades per l’empresa Planas i Flaquer al 
barri del Mercadal, feia possible l’aprofitament hidroe-
lèctric dels cabals de la séquia Monar situada al mateix 
indret. L’aigua que feia moure els embarrats i les po-
litges de les indústries tèxtils, papereres i mecàniques 
podia ara produir electricitat. A Girona es substitueix 
l’enllumenat públic de gas per l’enllumenat públic elèc-
tric l’any 1886. S’inicia així la utilització de les turbines 
hidràuliques per a la generació d’electricitat que al cap 
de poc permetran la incorporació dels primers motors 
elèctrics que serviran per impulsar de forma mecànica 
l’aigua a alçades impensables fins a aquell moment.

D’aquí vindrà la possibilitat d’incorporar al servei d’ai-
gües els pous privats situats al Mercadal (a la fàbrica La 
Gerundense) i aprofitar les sinèrgies derivades de tenir 
concentrat en un espai molt reduït tot el que és necessari 
per a l’abastament: l’aigua dels pous del Mercadal, l’ener-
gia hidràulica de la séquia Monar i la fabricació de les 
turbines i motors elèctrics per l’empresa Planas i Flaquer.

L’empresa d’aigües es trasllada al carrer Séquia (ac-
tual Museu del Cinema) al costat de la central elèctrica 
del Molí i l’any 1897 incorpora l’aigua dels pous situats 
a La Gerundense a l’abastament de la ciutat. El progrés 
és evident, però els principis dels avenços tecnològics 
sempre són difícils. La primera bomba instal·lada no té 
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el rendiment esperat i s’ha de substituir al cap de pocs 
mesos de funcionament. A part dels problemes mecà-
nics de la bomba i els elèctrics de la turbina s’hi deurien 
afegir els problemes de sobrepressió, coneguts amb el 
nom de “cop d’ariet”, derivats de les arrencades i parades 
de la bomba d’elevació.

La solució a aquests problemes es podia resoldre 
amb la construcció de la Torre de les Aigües que podria 
actuar com a vas d’expansió per minimitzar els efectes 
del cop d’ariet. El cas és que no es projecta com a di-
pòsit d’aigua elevat, però tampoc s’han trobat restes del 
tub d’expansió en les obres de restauració fetes de l’any 
1986. Podria ser que malgrat que la Torre s’acabés l’any 
1899, finalment s’implantessin vàlvules de retenció i 
calderins per evitar les sobrepressions derivades de les 
bombes d’impulsió.

La potabilitat de les aigües
A mitjans del segle xix els criteris de qualitat de les ai-
gües es basaven en anàlisis químiques que indicaven el 
grau de duresa de les aigües, determinat per la presèn-
cia de sals en dissolució. Aquestes anàlisis quantitatives 
mesuraven els graus hidrotimètrics (cada grau indicava 
un centigram de carbonat de calci per litre d’aigua) i en 
alguns casos es complementava amb anàlisis qualita-
tives que apreciaven subjectivament el color, el sabor 
i l’olor. Es consideraven de més qualitat les aigües que 
tenien menys graus hidrotimètrics. Les anàlisis de les 
aigües d’Aiguaviva, i d’altres de Girona, l’any 1865, les va 
fer el catedràtic de química Pedro Roqué, de Barcelona.
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No es realitzaven anàlisis bacteriològiques ni es 
coneixien els bacteris patògens que podien transme-
tre malalties per la ingesta d’aigua contaminada. John 
Snow, metge de Londres i primer epidemiòleg, va de-
mostrar la transmissió hídrica del còlera en l’epidèmia 
de Londres de 1854 elaborant un mapa de morts per 
aquesta malaltia i punts de captació d’aigua en el barri 
del Soho, però no va ser fins l’any 1883 que Robert Koch 
va identificar el patogen vibrio cholerae amb un micros-
copi. Així, la desinfecció de les aigües d’abastament no 
s’inicià fins al segle xx. La ciutat de Niça utilitzarà l’ozó 
l’any 1906 i la de Marsella farà proves amb làmpades de 
raigs ultraviolats l’any 1910.

A Girona, la “Inspección Provincial de Sanidad” fa 
analitzar les aigües de la xarxa d’abastament l’any 1912, 
per estudiar mesures de prevenció per prevenir epidè-
mies de còlera, i es comunica a l’Ajuntament i a l’em-
presa d’aigües “la necesidad de que dicha empresa es-
terilice sus aguas por medio del ozono o por los rayos 
ultraviolados”.

No hi ha constància que es desinfectessin les aigües 
a conseqüència d’aquest i de posteriors requeriments, 
però sabem que l’empresa Babcock & Wilcox va oferir a 
l’Ajuntament equips de desinfecció amb clor líquid l’any 
1920. Probablement uns anys més tard va començar la 
desinfecció amb dosificació d’hipoclorit (lleixiu). La 
desinfecció continuada i sistematitzada utilitzant clor és 
una realitat des de 1973, amb la planta potabilitzadora 
de Montfullà.
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El servei d’aigües al segle xx   
L’empresa fundada per Ernesto Abelló que havia ob-
tingut la concessió i que havia realitzat les obres es va 
vendre l’any 1873 al registrador de la propietat Antonio 
Senpau i la seva dona Enriqueta Roura, tots dos resi-
dents a Barcelona. Es subministraven escassament 175 
m³ diaris i el servei tenia uns 120 abonats (la majoria 
per compra de concessió a perpetuïtat). Hi havia pocs 
abonats, cabals escassos, moltes incidències en el servei 
i conflictes habituals amb l’Ajuntament, tant per la falta 
de compliment del cabals per al servei públic com pels 
desperfectes en la instal·lació de canonades al subsòl. El 
1896 mor Antonio Senpau i l’any següent Alfons Llensa, 
advocat, propietari i fill del metge d’Hostalric, adqui-
reix l’empresa, que es transformarà en Sociedad Llensa 
y Masias, Sociedad en Comandita. Aquesta societat in-
corporarà els pous del Mercadal, construirà la Torre de 
les Aigües i instal·larà les turbines i els motors elèctrics 
que s’han esmentat. 

Les tensions de la societat amb l’Ajuntament i els abo-
nats continuen. L’aigua arriba malament –si arriba– a les 
parts altes de la ciutat i també se’n qüestiona la qualitat. 
L’arquitecte municipal Martí Sureda estima, l’any 1912, 
els cabals potencials que té la companyia en un total de 
2.432 m³/dia (2.000 m³/dia del pou de La Gerundense i 
432 m³/dia de la mina d’Aiguaviva). L’Ajuntament dema-
na al Govern Civil l’expedient de la concessió d’aigües el 
març de 1912 i els regidors J. Martorell i A. Tuyet dema-
nen que s’iniciï expedient per a l’estudi de la municipa-
lització del servei. L’any 1916 l’Ajuntament encarrega l’es-
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tudi d’alternatives a l’abastament de la ciutat a Mariano 
Faura i Sans, prevere i catedràtic de geologia a Barcelona.

Malament deuria anar la societat, ja que el juny de 
1920 es publiquen anuncis a la premsa de Girona i Barce-
lona per a la “Subasta Extrajudicial” de l’empresa Llensa y 
Masías, en Comandita. La seva successora, que adquireix 
la propietat de totes les instal·lacions, és la companyia de 
nova creació Aguas Potables de Gerona, S.A. que es va 
fundar amb un capital social de 510.000 pessetes.  

A l’edifici de la Torre de les Aigües s’instal·len qua-
tre bombes accionades per turbines hidràuliques de la 
séquia Monar i es completa amb motors elèctrics de re-
serva per quan el cabal de la séquia sigui insuficient per 
moure les turbines. El 1921 s’eleva l’aigua fins al dipòsit 
de 2.000 m³ construït al costat de la torre Gironella (di-
pòsit dels Alemanys) i es construeix un dipòsit nou de 
300 m³ a la torre d’Alfons XII (1930). Malgrat aquestes 
millores, l’abastament a Girona continua essent insufi-
cient per a una ciutat que tenia 17.691 habitants l’any 
1920, uns 2.000 més que el 1869.

L’empresa pretén pujar els preus de l’aigua, però topa 
amb una forta oposició liderada especialment per la 
Cambra de la Propietat Urbana que defensa a tots els 
“abonats” del servei en tant que “propietaris” que havien 
adquirit l’aigua en propietat i a perpetuïtat. S’oposa tant 
als augments de preus com a la substitució dels contrac-
tes inicials per uns nous contractes més adequats a les 
possibilitats del moment (1921).

El debat entre l’anul·lació de la concessió i la muni-
cipalització del servei feia anys que durava. La revista 
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El Autonomista ho resumia així a un article de l’octubre 
de 1928:

Bastante más se necesita para dotar a la Ciudad de un ser-
vicio de abastecimiento de agua que pueda parangonar-
se con el de las primeras ciudades del mundo; pero para 
poder hacer esto es necesario que el ayuntamiento de 
nuestra Ciudad se decida, o por la municipalización del 
servicio o a la renuncia de municipalizarlo, dejando en 
libertad a la empresa para que desarrolle libremente sus 
actividades.
 
Durant anys, no s’adopta cap política clara: es trami-

ta l’anul·lació de la concessió inicial de 1868, s’inicia la 
municipalització del servei (1923), es convoca un nou 
concurs en què es presenten quatre propostes entre les 
quals hi ha la de la societat concessionària que propo-
sa la venda d’actius i de drets de concessió (1926), es 
comunica la rescissió del contracte (1931) i finalment, 
després de fortes tensions i debats ciutadans, es prorro-
ga el servei fins l’any 1932 i, de nou, fins el 1950.

Durant el període de la Guerra Civil, la societat es 
col·lectivitza i esdevé Aguas de Gerona Colectivizadas. 
S’incorpora a l’empresa un representant de l’Ajunta-
ment. Acabada la guerra, es retorna als antics propieta-
ris. Es construeix un nou pou al pla de Palau (1941), que 
no dóna els 10.000 m³ dia esperats, només se n’extreuen 
1.200 m³. L’any 1941 s’inicia l’expedient per municipa-
litzar el servei que finalitza l’any 1949 amb la compra de 
l’empresa existent per part de l’Ajuntament pel preu de 
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2.153.000 pessetes. A partir d’aquest moment, l’Ajunta-
ment gestiona directament el servei d’aigües.

Les pèrdues econòmiques que arrossegava el servei 
disminueixen amb l’increment de les tarifes i preus de 
l’aigua. S’eliminen les plomes i els censos i es factura per 
cabals consumits. S’abandona definitivament la mina 
d’Aiguaviva (1958) i es construeixen nous pous a la De-
vesa (1956 i 1961). 

La preocupació per la manca d’aigua a la ciutat creix 
arran de l’aprovació del transvasament d’aigua del Ter 
per l’abastament de Barcelona i la seva àrea metropo-
litana, quan José M. de Porcioles, natural d’Amer, és 
alcalde de Barcelona. L’any 1959 es regulen discrecio-
nalment els cabals del Ter, amb l’oposició de la Cambra 
de Comerç i la Diputació. Es van fer uns càlculs opti-
mistes que preveien un cabal mitjà del Ter de 18 m³/
segon, que es van repartir segons l’esquema següent: 8 
m³/segon per a l’abastament de Barcelona, 1 m3/segon 
per a l’abastament de Girona i Costa Brava, 3 m³/segon 
de cabal circulant al pas del Ter per Girona i els necessa-
ris per al regadiu. Aquest Decret continua encara vigent 
avui en dia, malgrat que les competències hidràuliques 
són exclusivament de la Generalitat.

La població de Girona es duplica entre 1950 i 1975 i, 
per tant, la demanda d’aigua creix. Els pous són insufi-
cients i es projecta l’abastament amb aigües superficials 
del Ter, captades al Pasteral i potabilitzades a Montfullà, 
planta potabilitzadora que comença a funcionar d’ur-
gència el 1973.
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L’abastament amb aigües superficials del Ter i noves 
formes de gestió
El novembre de 1975, l’Ajuntament convoca un concurs 
per la concessió del servei d’aigües a l’empresa privada 
per un període de 12 anys. Al concurs s’hi presenten 
Aguas de Barcelona i l’empresa Girona SA, constituïda 
per Pedro Coll i altres gironins. El concurs s’adjudicarà a 
Girona SA que ofereix un cànon anual mínim a l’Ajunta-
ment de 4,75 pessetes per cada metre cúbic subministrat.

La ciutat s’abasteix, des de 1976 per concessió mu-
nicipal a l’empresa privada, amb aigües superficials del 
Ter, captades al Pasteral i conduïdes amb un tub de 700 
mm de diàmetre fins a la planta potabilitzadora situada 
a Montfullà, on són degudament decantades, filtrades 
i potabilitzades per desinfectar-les amb clor. El servei, 
que comença amb 18.000 abonats i tracta 6.000.000 
m³/any, es modernitza i s’hi incorporen Sarrià de Ter i 
Salt (1977) i altres sectors de la ciutat: Montjuïc (1990), 
Campdorà (1994). Es construeixen nous dipòsits a Pa-
lau i Montilivi. S’inicia la fluoració de les aigües (1988) 
amb un conveni amb el departament de Sanitat. L’Ajun-
tament prorroga la concessió fins a l’any 1992. 

1992 – 2016  Gestió per empresa mixta
A partir del 1992, el servei d’aigua és gestionat per l’em-
presa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 
(AGISSA) d’un capital social de 100.000.000 de pesse-
tes, de les quals un 80% corresponen a capital privat i un 
20%, a capital públic. El soci privat és l’empresa preexis-
tent Girona SA i el capital públic correspon als Ajun-
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taments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. La presidència 
del Consell d’Administració l’assumeix un alcalde per 
rotació anual.

S’amplia la planta potabilitzadora de Montfullà 
(1993) i es tracten les aigües destinades a la Costa Brava 
centre. L’any 2008 s’inicien les obres d’una nova conduc-
ció de 1.200 mm de diàmetre del Pasteral a Montfullà 
i es torna a ampliar la planta per tal que pugui tractar 
1.410 litres/segon, suficients per a l’abastament de Gi-
rona, Salt, Sarrià de Ter, Quart, Cassà de la Selva, Lla-
gostera i de la Costa Brava, des de Santa Cristina d’Aro, 
Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge, Pa-
lamós fins a Palafrugell, Pals i Begur. Actualment el ser-
vei té uns 65.000 abonats i subministra uns 10.000.000 
m³/any als abonats de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i uns 
7.000.000 m³ a les poblacions gestionades pel Consorci 
de la Costa Brava.

L’any 2013 l’Ajuntament va prorrogar el servei a l’em-
presa mixta per a 6 anys més.
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No es pot concebre Girona sense els seus quatre rius. 
La relació que la ciutat i els rius mantenen no és només 
una qüestió geogràfica, orogràfica o paisatgística. El Ter, 
l’Onyar, el Güell i el Galligants han estat per Girona i el 
seu entorn saó d’hortes i ànima de fonts, motor de mo-
lins, tallers i fàbriques, i proveïdors d’aigua de vida. La 
relació ha estat tan estreta (íntima podríem dir) que els 
gironins han entomat estoicament la necessitat d’esten-
dre passeres, palanques i ponts d’una riba a l’altra i han 
suportat amb resignació l’embat d’aiguats que, fins fa no 
gaires dècades, foren malauradament massa recurrents.

La bimil·lenària relació entre Girona i els seus rius 
ha generat un conjunt de patrimoni històric que, si 
l’haguéssim conservat íntegrament, seria espectacular. 
D’aquests elements patrimonials, però, en queden pocs: 
el pas del temps, la pròpia evolució i transformació d’al-
guns dels mateixos elements i –no cal dir-ho– les mal-
vestats, ja siguin d’origen natural o humà, n’han reduït 
considerablement el nombre. 

En aquest article ens centrarem en el que queda 
d’aquest patrimoni vinculat a l’aigua i l’ús que se li dóna 
actualment, i deixarem de banda el que no tenim, llevat 
d’aquells casos en què l’element perdut és l’antecedent 
directe o té relació manifesta amb el que conservem. 
Parlarem de ponts, dels ponts històrics que encara po-
dem creuar o dels seus hereus directes, i també del que 
la història de l’aprofitament humà de l’aigua dels rius gi-
ronins ens ha deixat. 
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ELS PONTS

El pas del Ter
Un dels grans eixos de comunicacions de l’imperi romà, 
la Via Augusta, no només passava per Girona, sinó que 
fou la causa directa del seu naixement. Provinent del 
Congost de Sant Julià i del pla de Sarrià, al camí li calia 
salvar el pas del Ter per atènyer la ciutat. Durant quasi 
dos mil anys ho va fer gràcies a la solidesa del Pont Major. 
Aquesta ferrenya construcció romana de deu ulls, que va 
acabar donant nom a tot un veïnat  i que el creixement de 
la ciutat va convertir en barri, va sucumbir a la dramàtica 
voladura del 1939 durant la guerra civil espanyola, i fou 
substituïda immediatament per un pont de nova cons-
trucció, el pont de l’Aigua, bastit amb l’esforç obligat de 
presoners polítics pertanyents al bàndol perdedor. 

Tot i suprimir dues arcades, el nou pont, fet de for-
migó i de 152 metres de llarg, va aprofitar els fonaments 
de l’obra romana. Com que superava en mig metre l’al-
tura del vell pont, va ser dels pocs que van aguantar l’ai-
guat de 1940. A les baranes del pont destaquen elements 
decoratius coneguts i polèmics. Es tracta derelleus, obra 
de Joan Carrera, que glorifiquen episodis de la Guerra 
Civil favorables als vencedors franquistes: el Alto de los 
Leones, l’Alcázar de Toledo, la ciutat d’Oviedo i l’enfon-
sament del Baleares. També senyoregen en el pont la 
versió franquista de l’escut d’Espanya i, en els monòlits 
que rematen les baranes, unes plaques commemorati-
ves de la  construcció, convenientment adaptades als 
temps actuals. 
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El pont Major fou una infraestructura bàsica per a les 
comunicacions gironines des de la construcció en època 
romana fins als primers anys del segle xx, quan, aigües 
amunt del Ter i en un extrem de la Devesa, es va cons-
truir el pont de la Barca. La millora va ser molt impor-
tant, i el trànsit de la carretera general es va poder estal-
viar per fi la incòmoda i difícil travessia urbana fins a la 
carretera de Barcelona per continuar fent via cap al sud. 

D’aquesta manera, el pont Major i el seu hereu, el 
pont de l’Aigua, van quedar com una infraestructura 
important –per exemple, per agafar la carretera de Pa-
lamós–, però no imprescindible per anar de sud a nord. 
Més tard, fou primer l’autopista i després la variant de 
la carretera nacional el que va acabar donant al pont de 
l’Aigua una utilitat de caire interurbà que la recent inau-
guració del pont de l’Aurora ha resolt definitivament.

Per la seva banda, el pont de la Barca ha tingut una 
evolució en part semblant. Enllestit el 1905 en substi-
tució del vell pas de barca que hi havia en el mateix in-
dret, esdevingué una infraestructura bàsica, ja que va 
permetre allunyar la carretera general del Barri Vell i 
estalviava a viatgers i vehicles el pas de l’Onyar pel pont 
de Pedra. Construït per la Maquinista Terrestre y Marí-
tima, era una estructura de ferro de 100 metres de llar-
gada, sostinguda sobre dues pilastres d’obra de secció 
ovalada. Però als anys 60 del segle xx, amb l’esclat dels 
utilitaris i l’increment del transport nacional i interna-
cional, ja havia quedat petit. Per substituir-lo es va bas-
tir ben a prop el pont de França que, en principi, havia 
de suposar-ne la demolició. 
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Encertadament, però, el pont de la Barca fou respec-
tat i, tot i la posterior desviació de la carretera general 
cap a la variant, els dos ponts paral·lels es complemen-
taren i feren un mateix  servei prou important: el de la 
Barca –restaurat i eixamplat amb una bona vorera per a 
vianants– era la principal entrada a la ciutat venint del 
nord, i el pont de França, la principal sortida en aquella 
direcció. Actualment, tots dos, doncs, no tan sols conti-
nuen en ús, sinó que són imprescindibles.

Els ponts de l’Onyar
En temps antics, travessada Girona i enfilant cap al sud, 
tant la Via Augusta romana com el posterior camí ral 
medieval es trobaven amb l’Onyar, que havien de tra-
vessar a gual o en una fràgil passera a l’indret on avui hi 
ha la plaça de Catalunya. El pont que permetia arribar 
a l’altra riba no es va construir fins ben escolada l’edat 
mitjana. Era un esvelt pont gòtic de tres ulls –conegut 
com el pont de Framenors o de Sant Francesc–, que fou 
enderrocat i substituït per un de nou, el d’Isabel II, que 
aviat va ser rebatejat com a pont de Pedra.

Aquesta construcció és una icona indestriable de Gi-
rona i un notable element del patrimoni històric de la 
ciutat. D’estil neoclàssic, presenta tres grans arcs rebai-
xats que descansen sobre dues piles reforçades amb ta-
llamars arrodonits. Fa 65 metres de llarg per 10 d’ample 
i té dues voreres de lloses de pedra i una calçada feta 
amb llambordins. Les baranes, també de pedra, susten-
ten uns elaborats fanals de ferro de fabricació francesa.

El pont de Pedra connectava el Barri Vell amb el car-
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rer Nou, obert recentment, i el Mercadal, la qual cosa 
va permetre que la nova carretera general de Madrid a 
França entrés a Girona amb tota la dignitat que els nous 
temps reclamaven. Al cap de 50 anys, la construcció del 
pont de la Barca va convertir el pont de Pedra en el que 
ha estat i és bàsicament des d’aleshores: un pont urbà, 
un pont estrictament de la ciutat i per a la ciutat. Al llarg 
del segle xx i entrat el xxi, a mesura que les grans ar-
tèries urbanes s’han anat allunyant del centre històric 
de la ciutat, el trànsit rodat pel pont de Pedra s’ha anat 
reduint paulatinament fins a l’actualitat, en què és so-
bretot un pont per a vianants.  

El pont de Pedra és el primer de la llarga llista de 
ponts que a partir d’aleshores van anar sorgint per per-
metre que tant ciutadans com passavolants salvessin el 
pas de l’Onyar amb tota comoditat. En aquest article 
esmentarem tan sols els dos més antics, que també s’in-
clouen en el llistat d’elements del patrimoni històric de 
la ciutat. 

En primer lloc, cal fer referència al pont de les Pei-
xateries Velles, entre la Rambla i el carrer Santa Clara, 
dissenyat i construït per Gustave Eiffel i inaugurat el 
1877. Concebut bàsicament per al pas de vianants, va 
substituir les Palanques Vermelles, una antiga palanca 
de fusta pintada d’un color roig que va heretar el nou 
pont. El pont és de ferro totalment, amb pas de fusta, i 
l’ estructura mostra un característic reticulat que –amb 
el teló de fons de les cases de l’Onyar i de l’skyline que 
dibuixen la Catedral i Sant Feliu– ha esdevingut objec-
tiu de milers (potser ja de milions) d’instantànies foto-
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gràfiques de turistes i no tant turistes. Avui, després de 
més d’un segle, segueix essent el que ha estat sempre, un 
pont per a vianants.

L’altre pont sobre l’Onyar que no podem obviar és 
el d’en Gómez, entre el passeig Canalejas i la pujada de 
Sant Feliu. Construït el 1916, se’l batejà amb el cognom 
del ciutadà que, malgrat veure com la construcció del 
pont se li enduia un tros de casa, va decidir col·labo-
rar de bon gran amb el projecte. Des d’aleshores, la casa 
d’en Miquel Gómez emmarca l’entrada al pont pel costat 
dret del riu.

És un pont fet de formigó, esvelt, d’un sol ull que 
fa  sensació de lleugeresa. El gruix es concentra tant en 
el centre que sembla que s’hagi de trencar, i és que el 
secret de la seva estabilitat no es veu, ja que es fixa en 
els estreps, fermament ancorats a les ribes de l’Onyar. 
Aquest any el pont d’en Gómez complirà el centenari 
després d’haver esdevingut escenari recurrent d’imatges 
promocionals i, fins i tot, d’alguna pel·lícula; a més d’ha-
ver estat l’objectiu de cadenats que simbolitzen amors 
indestructibles.

Altres ponts
La voràgine urbana de les darreres dècades ha cobert 
de plataformes bona part de les tramades urbanes del 
Güell i del Galligants, els altres dos rius de Girona. Els 
ponts pròpiament dits ja són història.

Fora del Ter i l’Onyar roman un únic pont històric 
encara en ús, el pont de la Font del Bisbe, que traves-
sa el Galligants prop del monestir de Sant Daniel. És 
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un petit pont de pedra d’esquena d’ase i un sol ull que, 
per l’estructura i la tècnica constructiva, l’hem de dur 
a l’edat mitjana, potser als segles xiv o xv, i fou conce-
but per comunicar la vall de Sant Daniel amb la ciutat 
de Girona a través de la Torre Gironella i el portal de 
Sant Cristòfol. Pocs metres aigües amunt, la carretera 
que avui ressegueix el fons de la vall travessa el riu pel 
pont d’en Pericot, una construcció de maó del segle xx 
que ha substituït el de la Font del Bisbe en el paper de 
principal pont del Galligants. 

A part del pont de la Font del Bisbe hi ha dos ponts 
medievals més a Girona, però que estan clarament fora 
d’ús. 

Un és el pont del Dimoni. Construït sobre el Güell a 
Santa Eugènia l’any 1357, lloc en què passava el camí ral 
de Girona a Vic. Al segle xx va anar quedant en desús 
fins que el 1968 va ser desmuntat abans que fos engolit 
pel creixement urbà de la ciutat, que exigia la canalit-
zació del riu. Algú va tenir l’encert de proposar que es 
reservessin les pedres i ara, després de llargues reivindi-
cacions veïnals i ciutadanes, hi ha el ferm plantejament 
de reconstruir-lo.

L’altre pont del qual en queden vestigis és el pont so-
bre el torrent del Bou d’Or, entre Pedret i el Pont Major. 
Construït als segles xv o xvi, pertanyia al camí ral de 
França, però la modificació posterior del vial el deixà 
en l’oblit fins que recentment les seves restes, molt en-
runades, foren descobertes i objecte d’una intervenció 
arqueològica arran de la construcció del proper pont de 
l’Aurora.
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LA FORÇA DE L’AIGUA

La sèquia Monar
La sèquia Monar és sense cap mena de dubte l’element 
més notable de patrimoni històric relacionat amb els 
usos de l’aigua que es conserva a Girona, no tan sols 
per l’antiguitat (acaba de superar els mil anys, cosa que 
es diu aviat), sinó també perquè durant segles ha estat 
l’ànima de l’activitat econòmica, artesanal i industrial de 
la ciutat.   

Al llarg de la seva existència ha modelat el paisatge 
del seu entorn, constel·lant-lo amb les hortes que tan 
necessàries foren per al dia a dia dels gironins. Ha mo-
gut moles de molins fariners, drapers i paperers, i ha 
fet funcionar turbines que han generat electricitat i que 
han donat vida al primer gran nucli industrial gironí, 
que va néixer i créixer concentrat al Mercadal.

Però els molins fa segles que han desaparegut i les 
fàbriques que al segle xix els succeïren són ara tan sols 
una imatge que es manté viva en el record de molts gi-
ronins que ja comencen a ser grans i en les fotografies 
antigues que es preserven als arxius. 

La sèquia Monar havia treballat més en altres èpo-
ques, però encara ara és ben viva. Procedent de Mont-
fullà i Salt, a Santa Eugènia una multitud d’hortes pros-
peren gràcies als seus efectes i  el seu recorregut de po-
nent a llevant fa de límit nord de la zona urbanitzada. 
Soterrada i engolida per la ciutat a partir del punt que 
l’uneix amb el Güell, que salva amb un antic sistema de 
sifó, anomenat “la Cadireta”, i inadvertida per l’habitual 
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tràfec urbà, mou la turbina de la central elèctrica del 
Molí just abans de desguassar a l’Onyar entre el pont de 
Pedra i el de les Peixateries Velles.

La Marfà i el safareig de Santa Eugènia
Quasi bicentenària, la fàbrica tèxtil coneguda com “La 
Marfà” va funcionar gràcies a la força hidràulica de la 
sèquia Monar. Se sap que ja estava en funcionament el 
1819 i, després de moltes vicissituds, entre moments 
de gran activitat, crisis i reconversions, va tancar l’any 
2000. Durant tot aquest temps havia estat el referent 
industrial i l’ànima de l’antic poble –després barri de 
Santa Eugènia de Ter. Les  instal·lacions, tancades i en 
progressiva degradació, van reclamar ben aviat una re-
habilitació urgent que permetés donar-los un nou ús i, 
alhora, evitar la pèrdua d’un element de patrimoni in-
dustrial i històric de primer ordre. 

Després d’una rehabilitació que ha respectat la fe-
somia externa de l’edifici, així com bona part dels seus 
elements estructurals bàsics, l’Ajuntament de Girona ha 
convertit l’antiga fàbrica tèxtil en un modern equipa-
ment cultural, l’Espai Marfà, inaugurat l’any 2011. Així 
mateix, s’ha aturat la degradació de la petita central hi-
droelèctrica de la fàbrica, tot salvant-ne bona part dels 
mecanismes, en especial dues de les tres turbines, fabri-
cades a la gironina Planas i Flaquer, i el sistema de regu-
lació d’entrada d’aigua a les mateixes turbines, conegut 
com “bota perxa”.

Lògicament, ha passat a la història la cartesiana dis-
tribució de la producció tèxtil de la fàbrica, amb les 
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pentinadores a la planta baixa, les contínues de filar a 
la primera planta i els sistemes de pas del fil del fus al 
con, a la segona. L’activitat a l’interior de l’equipament és 
avui ben diferent. Per una banda, s’hi ubiquen les prin-
cipals infraestructures culturals del barri, com la biblio-
teca Salvador Allende, el Centre Cívic de Santa Eugènia 
i el Punt d’Informació Juvenil, amb una cafeteria i una 
sala d’actes a la planta baixa, i una sala de reunions, el 
despatx d’entitats i un taller de manualitats, a la primera 
planta. Per altra banda, a dalt se concentren els espais 
i equipaments destinats a convertir l’Espai Marfà en 
un centre de suport a la creació, formació i iniciatives 
del món musical (bucs d’assaig i estudi de gravació), als 
quals cal sumar les quatre aules multimèdia de la pri-
mera planta, on es realitzen els cursos i les diverses ac-
tivitats formatives de l’Escola de Música Avançada i So 
de Girona.

Molt a prop de la Marfà hi ha el safareig de Santa Eu-
gènia, antigament era públic i aprofitava les aigües del 
Ter canalitzades a la sèquia Monar. Construït a inicis 
del segle xx, hi va fer bugada de manera intensa tot el 
poble de Santa Eugènia, fins que va quedar en desús, 
desplaçat per la generalització de les modernes renta-
dores domèstiques. Aleshores, el safareig va romandre 
abandonat i, inevitablement, en un procés de degrada-
ció que es va aturar l’any 2009 quan, després de ser ca-
talogat per l’Ajuntament com a element de patrimoni 
cultural dins del Pla de Protecció de les Hortes de Santa 
Eugènia, fou restaurat i museïtzat sota la direcció del 
consorci Alba Ter. 
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A Santa Eugènia, per tant, s’han preservat els seus 
dos grans elements de patrimoni cultural relacionats 
amb l’aigua, la Marfà i el safareig, se’ls ha donat un nou 
ús. 

El Mercadal
Per contra, del gran complex industrial gironí que al se-
gle xix va sorgir al Mercadal, a redós i gràcies a la força 
dels salts de la sèquia Monar, no en queda quasi res. El 
capítol final el va escriure l’any 1978 el tancament de 
la darrera fàbrica que hi quedava, la tèxtil Grober, un 
episodi prou recent per la qual cosa encara molts giro-
nins recorden la desmesurada baluerna d’aquelles naus 
de tres pisos, amb els arrenglerats finestrals oberts als 
carrers Nou i de la Indústria (avui Cristòfol Grober), les 
xemeneies i la destacada torre cantonera rematada amb 
una cúpula octogonal. La Grober –com també la pape-
rera La Gerundense, la cimentera Pérez Xifra, i la resta 
d’instal·lacions industrials del barri– fou enderrocada 
en una reordenació urbanística que, si s’hagués d’esde-
venir ara, estem segurs que no hauria estat tan contun-
dent a l’hora d’esborrar del mapa un destacat conjunt de 
patrimoni industrial que avui només podem reviure en 
velles fotografies.

De tot plegat, en romanen només la Casa de les Ai-
gües i la central del Molí. La primera fou l’antiga seu de 
la companyia d’aigües de la ciutat i, l’interior, totalment 
remodelat, acull des de l’any 1998 les sales del Museu 
del Cinema, equipament cultural gironí de primer or-
dre. L’element més remarcable del conjunt és la torre de 
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les Aigües, altiva i delicada, que despunta per sobre dels 
edificis circumdants amb tres nivells de finestres allar-
gassades i geminades. Concebuda com un vas d’expan-
sió que evitava les sobrepressions de l’aigua i salvada 
d’un enderroc imminent els anys 80 després d’un llarg 
període d’abandó, fou finalment restaurada i actual-
ment –tot i que no té cap altre ús– atorga al Mercadal 
un clar segell d’identitat.

La central del Molí
La del Molí és la central hidroelèctrica més antiga de 
Girona. Avui gaudeix de bona salut, tot i que durant 
molt temps va semblar que estava destinada a córrer la 
mateixa dissort que la resta d’aprofitaments industrials 
hidràulics gironins, ja que va estar sense funcionar dues 
vegades, entre 1973 i 1987, i entre 2007 i 2013.

La ciutat no podia perdre de cap manera la central 
que, el 1886, havia encès el primer enllumenat elèctric, 
fet  capdavanter a Catalunya. Ubicada al tram final de 
la sèquia Monar, l’edifici es conservava bé i els meca-
nismes de producció d’electricitat (una turbina Francis 
de cambra oberta i eix horitzontal i un generador tam-
bé d’eix horitzontal, amb transmissió des de la turbina 
al generador amb volants i corretja de cuir) estaven en 
perfecte estat.

La fórmula adequada s’ha trobat en l’encertada com-
binació de la represa de la producció d’electricitat amb 
la reconversió de l’edifici en equipament públic. Per una 
banda, la central subministra electricitat a l’Ajuntament, 
al mercat del Lleó i al Barri Vell, i, per l’altra, l’edifici –tot 
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just ara està en procés de rehabilitació– acollirà depen-
dències municipals, el casal per a la gent gran del Barri 
Vell i el Mercadal, una sala de reunions, un espai per a 
Serveis Socials i una sala polivalent. També els darrers 
anys s’hi organitzen  activitats didàctiques per a esco-
lars i visites guiades per a tots aquells que hi estiguin 
interessats.

La resclosa de la Manola i l’Aurora
Al nord de la ciutat, on s’aiguabarregen el Ter i l’Onyar, 
l’any 1583 van entrar en funcionament la resclosa i el 
rec de la Manola. Les aigües canalitzades alimentaven 
els molins Nous de Pedret, que com el  nom revela en 
substituïen uns d’anteriors, d’època medieval. L’any 1845 
foren reformats per donar vida a una indústria papere-
ra, l’Aurora, que va tancar el 1932;  tot i que la central 
hidroelèctrica que alimentava la fàbrica encara va pro-
duir electricitat fins a l’any 2002. 

El resultat de la dilatada singladura d’aquest aprofita-
ment hidràulic del barri de Pedret ha estat un interessant 
conjunt de patrimoni històric, entre el qual destaquen la 
resclosa, on les reformes i ampliacions del segle xix se 
superposen a l’excel·lent obra de carreus de la resclosa 
original del segle xvi, i les naus de la fàbrica, aixecades 
damunt de l’edifici moliner, la porta forana del qual llu-
eix, en les seves dovelles de pedra, l’escut de la ciutat i 
la llegenda que recorda la posada en funcionament dels 
nous molins el 23 de juliol de 1583.

Del 2002 ençà, aquest conjunt patrimonial resta en 
estat d’abandó. Gràcies a la solidesa, la resclosa resisteix 



122

incòlume, encara que els mecanismes metàl·lics de les 
comportes estiguin rovellats i enferritjats i que la vege-
tació maldi constantment per fer-s’hi lloc. El canal d’en 
Cases, hereu del rec, discorre amagat i inadvertit rere els 
edificis del costat oest del carrer de Pedret. La fàbrica i 
la central es degraden paulatinament; després que s’ha-
gi descartat, no fa gaire temps, un projecte que pretenia 
convertir les antigues naus industrials en una macrodis-
coteca, les quals continuen esperant que alguna propos-
ta de rehabilitació respectuosa i mesurada aconsegueixi 
finalment reeixir. 
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La més antiga i més consolidada de les frases que han 
intentat resumir la realitat de Girona és la que l’ha bate-
jat com “la ciutat dels quatre rius”. S’ha parlat de la ciu-
tat dels setges, la ciutat heroica, la ciutat levítica, la ciu-
tat grisa i negra, la ciutat petita i delicada i fins i tot de la 
ciutat tres vegades immortal. Però sempre, per damunt 
de totes, s’ha mantingut viva la definició més elemental, 
més neutra, més ajustada a la realitat física estricta: la 
ciutat dels quatre rius.

Quatre rius, val a dir-ho, ben diversos en la proce-
dència, en el recorregut i en el cabal, que de fet són un 
gran riu i tres afluents que s’han trobat en un punt situ-
at al peu mateix de la ciutat històrica i del seu encaste-
llament monumental. Quatre rius que han barrejat les 
seves aigües en un indret que Joaquim Camps i Arboix 
va descriure hiperbòlicament com “un gran espectacle 
fluvial, una veritable Mesopotàmia”. Quatre rius que ell 
mateix, adherint-se a una apòcrifa fantasia popular, va 
voler associar als vairs heràldics que apareixen a l’escut 
de la ciutat. 

Narcís Comadira s’atreveix a imaginar que aquesta 
insòlita concentració fluvial va ser decisiva en el mo-
ment fundacional de Girona:

“Tots aquests cursos d’aigua devien fer un bon efecte als 
primers gironins de tots, als d’abans que hi hagués ciutat i 
nom, als que van dir: ‘Aquí hi ha aigua’. I s’hi van quedar.”

Margarita Colom, en ales de la inspiració lírica, va 
encara més enllà:
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“Devies ésser Girona,
una ciutat submergida,
emergida de les aigües;
submergida en fondal de silenci,
emergida potser de l’atzar...”

I Pere Bech, en un poema en prosa, sembla compar-
tir aquesta opinió:

“Del fum del riu emergia una ciutat; una ciutat sense ar-
rels que es brodava en la boira.” 

Tot això forma part de l’estranya fascinació que els 
escriptors —narradors, assagistes, memorialistes, poe-
tes— han sentit tothora pels quatre rius de Girona: el 
Ter, l’Onyar, el Güell i el Galligants. La literatura que a 
partir d’aquí s’ha gen erat és tan frondosa que no es pot 
reflectir sencera en un temps i un espai reduïts. Farem, 
doncs, tal com s’indica en el títol, uns apunts sobre 
alguns d’aquests textos incomptables, i ens detindrem 
especialment en aquells que, pel seu mèrit, ens semblen 
dignes de figurar en una antologia literària de Girona.

El Ter
Des del cim de L’ermita del Mont, Jacint Verdaguer veu 
“la immortal Girona que, recolzada a la serra dels Àn-
gels, sembla repassar el compte de ses glòries, tot emmi-
rallant-se en el Ter que corre a ses plantes”. El Ter baixa 
del Pirineu i dóna moltes voltes; pel camí va creant ri-
quesa i va generant literatura: poemes com els d’Anto-
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ni Busquets i Punset i Josep Barceló Matas. Finalment 
arriba a Girona, on és saludat amb un elogi ingenu per 
Andreu Pastells i Taberner, emparat justament en el 
pseudònim de Lo Fluvioler del Ter:

“Canals, fàbriques, molins,
martinets, fargues i banys,
vivers, hortes, horts i camps
i l’arbrat viuen per tu.”

Els rodolins constaten una realitat: el Ter és un riu 
que fa feina. Ho assegura Santiago Rusiñol:

“El Ter és un riu ben català. No és un riu gandul, és un 
riu que treballa, que es guanya el pa. Arriba tan cansat del 
treball, aquest Ter, que les seves aigües olioses no tenen 
esma de reflexar les muralles negres i corcades de la ciutat 
gloriosa. Ni els brodats campanars ni les muralles ferides 
fan tremolar les seves aigües.”

Josep Pla dibuixa el riu amb un perfil semblant:

“El Ter és un gran treballador, un riu modèlic que els pa-
res podrien presentar a les criatures perquè en prengues-
sin exemple.”

El Ter arriba a Girona i es troba amb el mur vegetal 
de la Devesa. Sap prou bé que la massa arbòria és filla 
dels seus aigualeixos; la reina Maria, esposa d’Alfons el 
Magnànim, els va cedir a la ciutat, l’any 1923, justament 
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per “contenir els desbordaments i evitar els estralls” del 
riu. El primer arbrat va néixer, doncs, com una defen-
sa natural —relativa— contra les riuades. Ara, però, els 
plàtans actuals s’enfronten al Ter —amb èxit també re-
latiu— com un exèrcit armat amb milers de llances. El 
riu, discret, renuncia a l’envestida i decideix seguir pací-
ficament el seu curs. 

Uns metres més avall, just arran de la confluència 
amb l’Onyar, les terres d’al·luvió hi han creat l’anome-
nada illa del Ter, pròdiga en tota mena d’arbres i de 
plantes, refugi privilegiat de la flora i de la fauna, pa-
radís dels especialistes i dels ecologistes i d’accés quasi 
impossible als ciutadans. Allà, enmig de tanta abundor 
vegetal, Miquel Fañanàs hi col·loca el cos d’un mort que 
és trobat per un novell policia; així comença, misterio-
sament, la novel·la L’enigma de la Torà.

En trobar-se davant de Montjuïc, el Ter es veu obli-
gat a girar i a resseguir la muntanya. És el lloc que Ru-
siñol defineix com “el punt dolç del riu”. És el lloc on 
s’arreceren les cases en filera del barri de Pedret, famo-
ses en altre temps per les seves fonts d’aigua picant. A la 
novel·la Dies verges, Joan Mínguez evoca les berenades 
que s’hi feien, els capvespres d’estiu, tal com ho explica 
Miquel de Palol a Girona i jo:

“Quan les nits començaven a ser una mica fresques, 
s’inaugurava la temporada. Les parelles de promesos, amb 
la inevitable companyia de la mare d’ella, els matrimonis 
burgesos amb filles casadores, algun viatjant de comerç 
que havia acabat la tasca, s’hi donaven cita com en una 
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reunió de compliment. El dolç i el vas d’aigua picant eren 
deu cèntims que s’aprofitaven fins que la frescor o la humi-
tat els en treien. Nosaltres hi anàvem quan l’establiment ja 
era ple. Rusiñol solia acompanyar-nos-hi; ell sol amenitza-
va aquella reduïda clientela.”

Les estades solien acabar amb una passejada en barca 
pel riu, retingut per una resclosa. Josep Grahit, a Gerun-
dianes, anota que barquejaven sobretot els promesos, 
“en nits blanques de lluna, càlides nits de claríssima ce-
lístia”. Tomàs Roig i Llop recorda la mateixa celístia a 
Girona, arca de somnia:

“El Ter, en aquell indret, s’arrupia amb calma felina. La 
celístia, picant-lo de gotims de llum, li donava una tal res-
plendor de mirall, que s’hi podia veure, capgirada, l’esvel-
ta caputxa de pedra de Sant Feliu. A l’altra riba es movien 
lleument les gegantines siluetes de la Devesa.”

En aquella recolzada del riu “ample, endegat en una 
presa, d’un tèrbol opac”, és on Josep Pla confessa haver 
rebut, fascinat, “el primer gran xoc de la seva vida”.

Hi havia, però, una altra barca més important que les 
de Pedret. Era la de Fontajau, únic mitjà per travessar 
el riu quan no existia cap pont per passar d’una a l’altra 
riba. Miquel de Palol, de petit, feia aquest viatge pel Ter 
un dia a la setmana:

“Passada la Devesa, vora Ter, esperàvem a la palanca la 
barca que travessava el riu, i que portava d’una banda a 
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l’altra homes i bestiar. Jo m’inclinava a la borda per tocar 
amb els dits l’aigua del riu mentre l’avi donava conversa al 
barquer que, estintolat en el gran pal que li feia de timó 
i de punt de resistència, anava empenyent amb força la 
barcassa. Just en ser a l’altra riba, ja tot havia canviat; que-
daven enrere les cases de la ciutat, per entrar a espais de 
camps sense límits...”

Prudenci Bertrana, en una narració titulada Retorn, 
reviu exactament l’experiència contrària:

“El dia fou plaent: un bell dia de camp. Passàvem el 
Ter sobre l’antiga barca, la qual, lligada pel llibant, llis-
cava suau per l’aigua verdosa i quieta. Suràvem dins una 
quietud excelsa; jo sentia només el fregadís de les mans 
endurides del barquer que estirava el llibant mandrosa-
ment. A cada estrebadeta se’ns envaïa quelcom que ens 
era necessari i ens feia ditxosos. De sobte, un sotrac fosc 
i somort féu tintinejar les belles figuretes i la barca s’atu-
rà en sec. Havíem passat; érem a l’altra ribera. Damunt 
nostre tornà a planar aquella melangia de l’irreparable, 
aquell lleu pressentiment fatídic, aquella cosa subtil que 
fa estremir com una amenaça de l’ignot, com un avís 
misteriós del destí implacable.”

El Güell
El Güell és un afluent del Ter que neix als turons de 
Montfullà i que discorre per les planes de Salt i Santa 
Eugènia. És un riu humil i discret, que ha generat poca 
literatura. Sort n’hi ha hagut de la família Bertrana, que 
vivia a la Rodona, ja en ple nucli urbà de Girona. Auro-
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ra, la filla, que hi va passar l’adolescència, l’evoca en les 
seves Memòries:

“El Güell podia ser classificat entre rierol i riera. Més ca-
balós, a voltes, que un rierol, però gairebé mai amb un 
cabal d’aigua que mereixés el nom de riera. Travessava 
camps de sembradura, tan aviat bancals d’userda o de blat 
de moro, com parcel·les incultes cobertes d’herba salvat-
ge amb escampadissa de floretes de totes formes i colors. 
Després venia un tros plantat de patates, de cols, de car-
xofes o de mongeteres.”

Però el veritable devot del Güell era el seu pare, que 
sovint passejava resseguint-ne el curs. Hi fa transitar el 
protagonista d’El vagabund, el seu alter ego, i confessa 
directament, a Foranies gironines, la relació íntima que 
va mantenir amb el riu en èpoques d’inquietud i de ne-
guit, i la benèfica influència que l’entorn fluvial va exer-
cir sobre el seu contorbat estat d’ànim:

“Jo seguia Güell amunt, cogitant els meus desficis de 
pubertat i les meves angoixes d’estudiant sense vocació. 
Enraonava sol. Eren confidències fetes al pla, a l’espai i la 
llum, expansions a l’amistat de les herbes, matolls i insec-
tes, consultes íntimes sobre tristeses imprecises i subtils 
idealismes. Jo no sé quin consol, quina mena de bàlsam 
espiritual hi trobava a caminar per aquell llit de sorra i 
rierencs, amagat i solitari. Tenia aquell paratge la plàcida 
dolcesa d’un claustre i era per a mi com un llarguíssim 
corredor conventual i el seguia amb recolliment i con-
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trició. Una gran pau, una conformitat prodigiosa amb el 
present i amb l’esdevenidor saturava el meu cor, i un goig 
que flairava a violes i un delit de viure aureolaven el meu 
entorn.”

El Galligants
Jordi Dalmau afirma, en l’article “El Galligants”, que 
“aquest és un riu sense partida de naixement”. En efecte, 
el riu no neix, sinó que es forma gràcies a l’aportació de 
rieres i rierols en plena vall de Sant Daniel. El seu curs 
és tan obscur i misteriós que fa dir a Josep Pla: “Galli-
gants amunt, el riu sembla venir d’un altre món.” Narcís 
Comadira, al seu torn, el veu “com un riu de pessebre en 
una vall de pessebre”: la mítica vall de Sant Daniel que 
és, de fet, la vall del Galligants i que tanta fascinació va 
provocar en els escriptors catalans del segle passat. De 
tots ells, però, quasi cap va posar l’atenció en el corrent 
d’aigua que la identifica. Potser només Tomàs Garcés 
s’hi va fixar el dia en què va anar a la vall A collir violetes:

 
“Deixem les pedres del vell temple
I el riu que resa, fugitiu.
El meu amor al temps escapa;
canta en veu baixa com el riu.”

Es pot dir, certament, que el Galligants és un riu que 
resa, perquè transcorre al peu dels grans temples altius i 
llepa literalment les pedres de dos monestirs: el de Sant 
Daniel, mil·lenari recés de monges benedictines, i el de 
Sant Pere, d’antics monjos de la mateixa regla i un dels 
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conjunts més notables del romànic català, llegendària-
ment creat per Carlemany, encaixonat pràcticament en 
el llit del riu del qual pren el nom i al qual deu, segura-
ment, la presència física en aquell lloc concret. També 
es pot dir que el riu “canta en veu baixa”, perquè és un 
torrent quasi eixut que es pot passar a peu en dies de 
secada, però que forma alguns bassals on es refugien les 
granotes. Just M. Casero va dedicar un Quiosc a la nit en 
què va sentir com eren despertades per les campanades 
de la catedral:

“Les sento, de cop, raucar en l’anonimat de la riera, polifò-
niques, com cigales fluvials, com galliner esvalotat. I quan 
acaba el bronze, encara perllonguen el concert, i hi ha un 
moment de confusió magnífic, a partir del qual podrien 
ser les pedres romàniques, o els rierencs dels passeigs, o 
les finestres closes, les que deixen anar l’escandalós cro-
ac-croac. Callen, s’adormen, i el silenci esdevé un fil tren-
cadís.”

Aquest fil trencadís, però, de tant en tant es pot tren-
car de debò, i aquell riu que canta en veu baixa es pot 
posar a cridar amb una insospitada estridència i provo-
car maldecaps greus. A Girona, matèria i memòria, Nar-
cís Comadira ho justifica: “És un riuet de no res, però ja 
se sap, les coses molt familiars i casolanes sempre aca-
ben per donar algun ensurt.” Això suscita tota una altra 
mena de literatura que tindrem ocasió de trobar més 
endavant. Tanmateix, aquest curs fluvial que Josep Pla 
qualifica de “pedregós i assedegat” es manté durant de-
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cennis en la més absoluta calma, submís a l’ombra pro-
tectora dels sentinelles que el vetllen: els dos monestirs, 
però també Montjuïc, a la riba dreta, i la muralla i la 
catedral a l’esquerra. Tots aquests monuments, segons 
Jordi Dalmau, “han donat al Galligants el sentit de la 
història que es realitza pedra a pedra, però també amb 
el transcórrer tranquil o sobtat, com el Galligants, que 
mai no es repeteix, que mai no porta la mateixa aigua, i 
que a vegades ni en porta. Com la vida mateixa”.

L’Onyar
L’Onyar és, sense cap mena de dubte, el riu més lite-
rari de Girona. I ho és, paradoxalment, gràcies al Ter. 
Té un naixement obscur, prop del terme de Brunyola, i 
després arriba a les terres de Sant Dalmai, Vilobí, Riu-
dellots, Fornells i la Creueta, mandrejant entre arbre-
des de ribera, i es troba sobtadament amb el nucli urbà 
de Girona sense aigua ni empenta per omplir l’ample 
llit que té preparat al llarg del carrer del Carme. Sobre 
aquest traçat no hi ha literatura possible. Però, un cop 
superats els arcs del pont de Pedra, rep la injecció pode-
rosa de la séquia Monar, que travessa soterradament la 
ciutat per portar aigua del Ter fins a fer-la desembocar 
en l’assedegat Onyar. Aquesta inesperada confluència, 
“amb l’envestida de l’aigua tumultuosa sobre el mansís-
sim corrent del riu”, va inspirar a Tomàs Roig i Llop la 
narració El coneixement de la vida.

 És en aquest tram a partir del pont de Pedra on 
l’Onyar, generosament engruixit pel Ter, atorga a Giro-
na la condició de ciutat fluvial. És aquest escenari el que 
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rep, per part de prosistes i poetes, tota mena de defi-
nicions i de significats. Per a Carles Fages de Climent, 
l’Onyar és “la clenxa de la ciutat” que la parteix en dues. 
Per a Josep Pla, “separa la ciutat monumental de la mo-
derna”. Per a Josep Vicente, en canvi, les uneix: “sargeix 
els dos temps que té la ciutat i que se suturen en la pausa 
inconsútil del riu” Per a Maria Àngels Vayreda, l’Onyar 
“cenyeix la ciutat per la cintura”. 

Sigui com sigui, més enllà de les metàfores, aquest 
tram commou l’ànim dels escriptors amb la intensitat 
del seu impacte. El protagonista d’Un film, de Víctor 
Català, veu aquest paisatge de nit i en treu una impres-
sió inquietant:

“L’arcada d’un pont encamellava el riu, guaitant les aigües 
escasses i lletoses lliscar confusament per sota seu, amb 
sorruda quietesa de vagabund misèrrim, encaixonades 
entre construccions vulgars que sistemàticament se li gi-
ren d’esquena ensenyant-li totes les lletgeses.”

No menys patètica és la descripció que en fa Pruden-
ci Bertrana a Tieta Claudina:

“Un rengle tortuós de cases desiguals encaixonava el riu. 
Aquells darreres eren una confusió monstruosa de balcons, 
balconets, galeries, necessàries i safareigs, decorats amb 
persianes, cortinotes de saca, gàbies, testos i draps de colors 
llampants que el vent feia aletejar amb pintoresca belluga-
dissa. A baix, l’aigua d’una color suspecta, arrossegant totes 
les deixalles que els veïns llançaven i les negres escorrialles 
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de les clavegueres, reflectia l’aldarull policromat i davallava 
sòpita, emmandrida, com si no tingués pressa a dur-se’n 
aquell llot i aquella escuma de podrimener humà.”

Joaquim Ruyra, en canvi, a La fi del món a Girona, 
descobreix el vessant colorista de l’escena: 

“Des d’allí un hom veu les cases de Girona estendre’s a 
banda i banda de riu, tot malgirbades, desiguals i tosques, 
formant un conjunt virolat com una munió de captaires 
vestits amb robes apedaçades amb tota mena de par-
racs. Cap arquitecte ha ideat una sola de llurs línies; han 
crescut sense art ni regla, seguint les sinuositats del riu 
i adoptant amb franquesa, a la vista de tothom, l’actitud 
més convenient per llançar a l’aigua llurs immundícies. 
La policia urbana tindrà molt a tocar-hi; però el pintor 
i el poeta, que saben prescindir de certes misèries, s’hi 
encanten. Hi ha riquesa de color, hi ha exuberància de 
vida, hi ha quelcom de l’instint diví que ha presidit la for-
mació del niu de les orenetes. I, amb tot el seu aspecte 
de captaires i miserables, aquelles cases tenen una ànima 
jovençana i alegre, que reïx de llurs finestres i balcons al 
primer raig de sol. La llum hi troba milers de vidres on 
emmirallar les seves onades d’or; el vent hi troba cortines 
de totes formes per a jugar a banderetes. L’Onyar reflec-
teix aqueixos moviments i coloraines, multiplicant-los i 
prismatitzant-los dins sa vibradora correntia, entre grans 
taques de blau i de cel i lluentors de solellada; i, per da-
munt del barri carnestolenc, la Girona solemnial ostenta 
sense desentonament les seves dues notes més artístiques 



137

i severes. Sí, per damunt d’aquella cimbellada grotesca 
de balcons, galeries, relleixos, teulades, torratges i gabi-
am, la grandiosa Catedral es mostra de cos sencer amb la 
seva silueta de tarasca decapitada i, una mica més lluny, 
el campanar de Sant Feliu s’aixeca com un xiprer gegantí, 
tot místic, tot somniador, parlant de la inspiració melan-
giosa del temps passat.”

Josep Pla, a Girona, un llibre de records, fa d’aquell 
panorama un dibuix detallat i precís:

“No es podria pas definir, en una paraula, l’estil d’aquell 
conjunt urbà. S’hauria de dir, potser, que té un aire po-
pular-pintoresc-decrèpit. L’enorme diversitat que té li ve 
donada per les cases. Les cases que donen al riu són gene-
ralment estretes, espigades, molt altes, i semblen lligades, 
l’una amb l’altra, pels colzes. Sobre les façanes insufici-
ents, posades de perfil, aquestes cases solen tenir tot el 
que solen presentar les façanes ordinàries. Això produeix 
l’aparició, en elles, d’una copiosíssima quantitat d’ober-
tures de tota mena: finestres, finestrons, balcons, portes, 
forats i lluernes. Com que l’espai no permet altra cosa, les 
obertures són petites, però n’hi ha tantes i tan acostades 
que el conjunt és un terbolí de moviment i de vida. Els 
amuntegaments successius són tan acostats que produei-
xen la impressió d’un amfiteatre esgalabrat i fantàstic, so-
bre el qual es destaquen dos gegants de pedra: Sant Feliu 
i la Seu. Sobre la misèria vivaç de les cases del riu, el tallat 
dels carreus de la Catedral té un tibant i una força d’impà-
vida i superba grandesa.”
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Santiago Rusiñol, a Girona de pedra, contempla el 
paratge amb la seva inevitable ironia:

“Afigura’t dos rengles de cases de totes les mides i midetes, 
que volen mirar-hi en aquest riu, i com que no hi ha lloc 
per qui en voldria, s’apreten les unes a les altres amb els 
braços i amb els colzes, i estiren el coll pels terrats fins a 
poder-s’hi enquibir. En veuràs algunes que no hi han po-
gut treure més que un ull, altres un braç, altres una cama, 
i per galeries i galerietes, terrats com capses de panses i 
balcons com gàbies de canaris mostren les intimitats. I 
com que tot això es destaca de parets torrades pel sol, i 
teulades de color de suro, i barraques amb tubs per a ser-
vir... per a lo que serveixen, la visió és extraordinària. Ve a 
ser una gran nierada que viu de sol, de color i de molsa!”

Josep Maria de Sagarra, a All i salobre, n’ofereix una 
visió sarcàstica i cruel:

“Més enllà del Pont de Pedra, el riu i les cases de Girona 
s’ajunten amb la intimitat més impúdica. El riu és el pare 
pedaç i el confident de les misèries d’aquests pisos sense 
llum, d’aquestes cases tombals i estrafolàries en les quals 
el sexe dels homes i les dones, els gats, les arnes, les puces 
i les oracions, fan la vida més vergonyant i més tètrica. 
Però els darreres de les cases que s’aboquen i toquen de 
peus a l’aigua es treuen la careta i ensenyen a la llum del 
dia les crostes vives, tota la purulència, tota la secreció de 
les pedres i les ànimes.”
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Un dels trets més característics de l’Onyar és la seva 
condició de mirall. Miquel de Palol, en una novel·la inè-
dita, diu que “les cases vora el riu s’emmirallen en les 
aigües primes”. En un Quiosc de Just Casero, “gent del 
revés travessa el mirall per un pont estret”. En el poe-
ma Llum de Girona, de Joan Margarit, una parella pas-
sa pel pont de ferro “emmirallant-se en el setí del riu”. 
Maria Àngels Vayreda, en el Sonet a Girona, diu que la 
ciutat “s’emmiralla en el riu indiferent”. La paraula “es-
pejo” apareix també en textos de Lope Mateo, Guillem 
Díaz-Plaja i Julián Marías.

Els ponts sobre l’Onyar són els miradors ideals per 
contemplar el curs de l’Onyar i convertir-lo en la metà-
fora del pas del temps. Ho diu Josep M. de Sagarra en el 
poema Girona a la tardor:

 
“Sota dels ponts camina l’aigua trista;
és l’aigua de la pluja de Tots Sants.”

Ho diu Camil Geis en la seva Oda a Girona:

“Mira les aigües que als teus peus s’escolen;
corrent avall s’escolen també els segles.”

Ho diu Tomàs Garcés a Paisatges i lectures:
 

“L’Onyar passa lent, sota els ponts. El riu és etern, però 
mor a cada instant.”

Ho diu Vinyet Panyella a Memorial de platges:
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“Passa la mort. El riu no torna enrere
per sota el pont de pedra.”

Ho diu Manuel Forcano en el poema Girona:

“Com el riu que s’allunya de la llum dels ponts,
tot se’ns va fent a poc a poc ahir.”

Ho diu, per fi, Carles Fages de Climent a l’Elegia de 
les amades mortes:

“I el temps fuig com l’Onyar sota els ponts de Girona.”

És el misteri de l’aigua que s’esmuny i que s’enduu l’ahir, 
l’avui i el demà de la ciutat.

Aquest riu que passa com el temps suscita en els po-
etes reaccions extremes. A Ciutat de l’Onyar, Joan Badia 
s’imagina navegant per les plàcides aigües. En el Llibre 
de l’Onyar, Margarita Colom “voldria nedar entre les 
verdors, sota els ponts, esvaïda en el paisatge: en el fons 
del teu silenci, jo voldria naufragar”. Com a contrapunt, 
Carles Rahola dóna la veu al riu en La cançó del vell 
Undàrius i li fa dir en prosa unes paraules decisives: “Si 
la ciutat té una fesomia pròpia, és sobretot perquè jo la 
hi he donada. Ningú que no vulgui donar-ne una visió 
estrafeta no podrà prescindir de mi.”
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Les riuades
Narcís Comadira, com hem vist, imagina que els pri-
mers pobladors gironins van triar el lloc de la futura 
ciutat perquè “hi havia aigua”. Julián de Chía, a Inun-
daciones de Gerona, creu que ho van fer per fugir de 
les muntanyes, enemigues en temps de guerres, sense 
comptar que en el pla els esperaven “otros contrarios no 
menos temibles, para conturbar su sueño muchas veces, 
para darles días de llanto, días de infortunio, días de de-
solación y de amargura.” I afegeix: “Ya se comprenderá 
que hablamos de los ríos.”

Si l’arxiver de l’Ajuntament, l’any 1864, parla amb 
aquesta contundència dels rius com a enemics, és per-
què encara és viu a la ciutat el record de la seva pitjor 
inundació, ocorreguda vint-i-un anys abans, el 18 i el 19 
de setembre de 1843. Ell mateix en fa una crònica apas-
sionada que és un model exacerbat de la grandiloqüent 
literatura de l’època: 

“Una espantosa manga de agua se desploma sobre las 
montañas que dominan el apacible y solitario valle de San 
Daniel. Cada peña es una bramadora cascada; cada vere-
da, cada quebradura un arroyo impetuoso, cada cañada, 
un torrente desbordado que arrastra la tierra, que arranca 
los árboles, que hace rodar las peñas al fondo del valle...” 

I així, en aquest to, al llarg de deu pàgines de lletra 
petita. Un xic més discret, el versaire Andreu Pastells, lo 
Fluvioler del Ter, redacta uns rodolins per a l’estampa de 
recordatori del primer aniversari de la tragèdia:
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“Entra el agua, y la gente que allí había
en vano se subiera al alto techo, 
que destructora el agua en su corriente
llevárase las casas y la gente.
Por los que el Galligants fiero
sumergiera en su furor, 
misericordia, Señor.” 

Sí, és cert que aquella vegada va ser el Galligants el 
que va causar més de cent morts i va enderrocar una 
dotzena de cases. Però les inundacions —una cinquan-
tena entre 1337 i 1971— les ha originat quasi sempre el 
riu Ter. L’escriptor que explica amb més precisió aquest 
fenomen no és un geògraf, sinó un literat: Pau Piferrer, 
autor de Bellezas y recuerdos de España:

“Cuando copiosas lluvias acrecientan la corriente del Ter, 
rompe éste los márgenes y se derrama por la campiña que 
ofrece entonces el aspecto de un lago. Rojas y enfurecidas, 
sus olas niegan el paso al humilde Onyar, que se estanca en 
su reducido cauce hasta que entra furioso en la ciudad baja.”

Aquest retrat literari és el primer d’una llista de tex-
tos que arriba fins als nostres dies. Narradors com Josep 
M. Gironella, Jaume Ministral, Assumpció Cantaloze-
lla, Miquel Fañanàs o Josep M. Fonalleras han descrit en 
relats de ficció l’allau dels rius desfermats que inunden 
els carrers i entren a les cases. Fins i tot els poetes han 
gosat referir-se a aquest espectacle patètic. Un prime-
renc Joaquim Ruyra va dedicar-li quatre versos ingenus:
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 “Aiguat ha vingut,
Girona es negava...
Que trista la nit
quan ve la riuada!”

Josep Tharrats, en un sonet, s’adreça directament a 
l’Onyar per queixar-se de les seves envestides, com ho 
havia fet en un article Carles Rahola. Miquel de Palol 
clou el poema Girona amb aquesta visió: 

“S’ha inflat el riu, amagant-se i fugint
sota els ponts vells i finestres mig closes,
ubriagat i rogenc i desfet
com un exèrcit en desordre.”

I Joaquim Ruyra, quan contempla en un somni la 
tràgica desaparició de la ciutat, veu que tota ella és “un 
estimball d’enderrocs, per entre els quals cascadegen, 
afollades, les aigües del Ter i de l’Onyar”. Realment, no 
hi ha manera més adequada que una invasió fluvial per 
consumar La fi del món a Girona.
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