PlaQa de Sant Feliu
de Girona: maqueta
deis disbarats que
ens amenacen.

• Valorar la historia és el títol
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i algún dia hagués d'escriure les biografíes deis gironins sorprenents,
aquí tinc les fitxes de dos octogenaris que no em podría pas deixar perdre:
1. Salvador Ferrer i Maura va néixer a Girona l'any 1902. Va estudiar
al Grup Escolar i a l'Escola Normal, i va dirigir les colónies escolars de
rAjuntament. A m b els anys, fou inspector d'Ensenyament a terres casteUanes: Soria, León, Guadalajara, Salamanca. A León va dirigir l'emissora
local, va presidir l'Ateneu i l'Associació de la Premsa. A Madrid, va ser
president del Cercle Cátala. Mestre, periodista i dramaturg, l'any 1958 va
guanyar el premi de teatre Lope de Vega a m b l'obra El Condestable. De
retorn a Girona, jubilat, va escriure i publicar L'Arc de Sant Martí, u n a
novel.la ambientada en u n a ciutat petita i inconfiasible, travessada per un
riu, a n o m e n a d a Riurona.
Pero alió q u e en un m o m e n t donat va fer sonar el n o m de Ferrer i
Maura va ser la seva condició de guionista d'uns espais molt populars a la
primera época de TVE: Teatro Apolo, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela xTelesainete. Ara, ais 84 anys, ha mort sobtadament a la plaga del Vi, davant del
Teatre Municipal, just quan sortia de veure una sarsuela. H a estat u n a fí
dramática, pero plenament coherent a m b la seva passió teatral.
2. J o a q u i m Isern i Fabra va néixer a Girona l'any 1901. Ara viu a
Parets del Valles. L'any 1924 va obtenir la Uicenciatura en Farmacia a la
Universitat de Barcelona, pero, per vocació, ha fet sempre d'historiador.
Va e x h u m a r documents de l'Arxiu de Simancas i va publicar dades inédites sobre conspiracions espanyolesaLondres. Va remenar a l'Arxiu d'índies i va publicar la historia deis descobriments del Pacific. Va recorrer la
Palestina i va escriure la biografía/'onf/'i/íiíjgofímflí/oríie^roüi'ridej, finalista
del premi J o a n Estelrich de 1974.
Ara, ais 85 nys, la historia i la farmacia s'han tornat a trobar. En
aquesta edat insólita, l'antic Ilicenciat ha presentat la seva tesi doctoral,
sobre un tema historie i farmacológic. Després d'anys de recerca, Isern i
Fabra proclama q u e el rei Ferran el católic va morir intoxicat per u n a
ingestió excessiva de l'anomenatyí/írí de l'amor: un preparat a base de cantaridina, substanciaverinosa a m b suposades —i falses— propietats afrodisíaques. Sembla q u e el rei católic, casat eh segones núpcies a m b
Germana de Foix, volia teñir un fíU per tal d'evitar que la Corona passés
ais Austries. Pero l'edat j a no donava per mes i la cantaridina, Uuny de ferio fértil, li va provocar la mort. Almenys així ho assegura el nou doctor en
un original trebali de mes de cinc-centes pagines.
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d'un llibre editat peí Departament
de Política Territorial i Obres
Publiques de la Generalitat. S'hi
recullen actuacions del Departament
en materia de rehabilitado de nudis
urbans. Gairebé tot el volum és
dedicat a íes terres gironines, i les
cases de l'Onyar hi teñen un
tradamcnt d'konor, amb un póster
annex i un desplegable de luxe digne
del Playboy, ¿lástima que aquesta
presentado fastuosa serveixi per
consagrar algunes realitzadons
discutibles, o per consolidar una
proposta tan arbitraria com la de la
nova pla(;a de Sant Feliu de Girona,
on la fa^ana de color lila que els
propis arquiledes qualifiquen de
p o s t m o d e r n a no és mes que l'inici
deis disbarats que ineluctablement
ens amenacen.
• Fa una Antena d'anys, en un deis
mals momtnts habituáis de
Turbanisme gironí, hom va teñir la
idea de cobnr un tros d'Onyar amb
una píataforraa de formigó destinada
fonamentalment a aparcar-hi
vehicles. Després, tot van ser
corredisses per tal d'intentar
dignificar l'indret i donar-li l'aspecte
impossible d'una pla(;a inexistent.
Fins i tot —petit miracle en pie
franquisme— va ser possible
batejar-la com a pla^a de
Catalunya. Am.b el ter'ps hi van
créixer les plantes, els petits van
anar-hi a jugar, els vells a prendre
el sol i els fiíatélics a comprar i
vendré segells. Quan Tespai
comen^ava a fer goig, hom ha tingut
la idea d'instal.lar-hi —diuen que
provisionalment per dos anys— un
aparcament de peatge. Es així com
la pla^a, amb proufeines
consolidada, ha retomat de sobte a
la trista condició de plataforma.
• Quin concepte mes trist del futur
devien teñir els gironins del passat!
A l'indret urbá mes anodí van
obrir-hi un correr estret i curt,
condemnat a no eixamplar-se ni
allargar-se, i li van posar el nom de
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