Reprodúcelo del "Gernika". Tanca de ¡'hospital. 1979.

Els muráis
que no ha pagat rAjuntament
JAUME
Fotografíes:

E

\ trompe l'oeil de la carretera
de Barcelona és el primer
mural diguem-ne institucional de Girona. Fins ara, les institucions havien donat ais escultors
l'exclusiva de l'art al carrer. Un pas
sota la via del tren, unes cases expropiades i una paret mitgera han
estat l'excusa perqué es produís un
canvi d'orientació i els pintors poguessin comengar a treballar fora
de l'estudi amb suport institucional.
Pero abans que les institucions
despertessin, artesans i artistes
han anat deixant mostres de la seva
manera de fer sobre el formigó deis
murs de contenció i sobre l'arremolinada de les parets de tanca. I ho
han fet per a donar suport a causes
amb les quals se sentien identiflcats: en campanyes electorats, a
favor del partit al qual pertanyien o
amb el qual simpatitzaven; fora de
campanyes electorals, per solida-
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rttzar-se amb feministes, ecotogistes, pacifistes o presos polítics.
Sovint l'anonimat deis seus autors és obligat i encara que no ho
siguí, els autors acostumen a teñir
unavoluntatexpressaderomandre
en l'anonimat. Aquest és de fet un
deis principáis trets definidors d'aquesta mena de pintura mural. Ho
és també el seu carácter de cosa
efímera. Des del mateix moment
que son pintats, els seus autors
saben que només podran ser vistos
fins que un altre mural els cobreixi,
fins que la paret que els suporta
vagi a térra o fins que el temps i la
imtempérie facin ir recognoscibles
els seus trets.

La «I M a n i f e s t a d o Plástica»
El punt de partida de l'activitat
deis pintors al carrer es troba a

Girona en la "I manifestado plástica", promoguda l'abrii del 1975
—Franco encara era viu— per la
Jove Cambra. Aquest grup va facilitar a una vintena d'artistes gironins i
de fora cartelleres publicitárles en
blanc, situados a la plapa de Catalunya, perqué hi realitzessin Itiurement els seus muráis. Tres deis
artistes foren cridats a comissaria i
les seves obres van ser retirados de
matinada. L'endemá, els altres autors van retirar els seus muráis en
solidaritat amb els censurats. Les
tres obres retirados van ser les de
Jordi Valles —"No a la pena de
mort"—, Niebla —"Coromlnas", dedicat al dirigent sindical Xavier Corominas, llavors empresonat— i
Emili Massanas - " E l s hem deixat
així"—. Altres que hi van participar
foren Guinovart, Artigau, Tharrats,
Emilia Xargay, Torres Monsó, Roca-D. Costa, Doménec Fita, Ansesa
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Gironella, Jaume Faixó, Josep Perpinyá, Lluís Bosch Martí, Isidre Vicens, Caries Vivó, Serrano Serra,
Ángel Planells, Guerrero, Knaupp
Carbó-Berthold.

Muráis per la d e m o c r a c i a
Els anys de la transició van permetre que comencessin a aparéixer muráis sobre suports estables i
permanents. Un deis primers a participar en la desclosa deis muráis
de propaganda política va ser precisament el mateix Roca-D. Costa
que ara ha pintat el trompe t'oeil de
la carretera de Barcelona. Ho va fer
amb motiu de les eleccions a Corts
Constituents, el 15de juny del 1977,
i a favor del PSC, partit al qual aleshores ell pertanyia.
Un el va pintar a la tanca de
l'hospital de Santa Caterina. Hi havia un are de Sant Martí com a element básic, i va ser cobert el 1979
amb una de les reproduccions d'obres mestres que un grup de pintors vinculats al PSUC hi va realitzar. Devia fer servir pintura de
molt bona qualitat, perqué la forma
de l'arc emergeix del fons d'una de
les reproduccions.
L'altre el va fer a la tanca de fustes Cotí, a la carretera de Santa
Eugenia, davant la Casa de la Punxa. Tot just s'hi comenpava a construir la Torre Güell, i l'acabament
d'aquest edifici, amb ta consegüent
urbanització del carrer Francesc
Civil, ha suposat la desaparició de
la tanca i, óbviament, del mural de
Roca-D. Costa. Hi era representat
l'embtema dissenyat per Andreu
Atfaro que fou utilitzat peí PSC.
En la realització d'aquests dos
muráis, Roca-D. Costa fou ajudat
per Joan Boladeres, que ha col.laborat amb ell també en el trompe
l'oeil de la carretera de Barcelona.
Les primeres eleccions municipals democrátiques, Tabril del
1979, van suposar la realització de
nous muráis en tanques de Girona,
a carreo d'artistes professionals. A
la tanca de la plapa de la Independencia, a la cantonada amb el carrer de Santa Clara, Enrió Marqués
n'hi va pintar u n a favor de la candidatura nacionalista i d'esquerra.
Per la seva banda, el Partit Socialista Unificat de Catalunya va promoure la realització de cinc grans
muráis a la tanca de Thospital per la
part que dona a la plaga de Sibil.la
de Fortiá i al carrer de Joan Maragall. Un d'ells va cobrir l'arc de Sant
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Reprodúcelo d'una obra de Joan Gris. Tanca de l'hospital. 1979.

Reprodúcelo d'una obra de Rene
Magritte. Tanca de ¡'hospital. 1979.

Reprodúcelo d'una obra de Joan
Miró. Tanca de l'hospital. 1979.

Reprodúcelo de "La bohemlenne" de Rousseau. Tanca de l'hospital. 1979.

L'equip "Art i cultura", en pie treball, el 1979.

Josep Perpinyé. Tanca de l'hospital. 1979.

Josep Perpinyá quan pintava el mural de la plaga Catalunya, el 1983.

El mural de Josep Perpinyá a la plaga Catalunya, a mig fer.

Martí pro-socialista que havia pintat Roca-D. Costa dos anys abans.
Eren reproduccions d'obres mestres: "Natura morta amb un d a u " ,
de Juan Gris; "Guernica" (1937), de
Picasso; "La bohemiénne" d'Henri
Rousseau i obres de Joan Miró i
Rene Magritte. La iniciativa va partir del pintor Josep Niebla i hl van
participar artistes gironins com Torres Monsó, Ansesa Gironella, Jaume Faixó, Montserrat Costa, Corominas, Vicenp Huedo... Va ser un
treball realitzat a consciéncia, com
ho prova el fet que s'hagin conservat perfectament malgrat els prop
de vuit anys transcorreguts. Han
estat respectats fins i tot pels brétols que acostumen a empastifar
amb esprai aquesta mena de treballs.
A la mateixa tanca de l'liospital,
un altre pintor, Josep Perpinyá, h\
va pintar un mural electoral de la
coalició per la qual es presentava
com a candidat a les eleccions municlpals del 1979, Convergencia i
Unió. Josep Perpinyá va pintar un
mural en qué Uom podia veure les
síluetes de Sant Pere de Galligants,
Sant Feliu i la Catedral coberts per
la senyera. El va ajudar en la realització María Gracia Bosch, d'Unió
Democrática, que es presentava
també com a candidata i que, com
Josep Perpinyá, va sortir elegida.
Aquest mural s'^ a conservat fins fa
poc. Actualment és cobert de cartells.
A les següents eleccions municipals, el 1983, Josep Perpinyá va
realitzar un altre interessant mural
electoral a la tanca de la planta
baixa del potémic gratacel de la
plapa de Catalunya que va liaver de
ser retallat de quatre pi.^os un cop
construida l'estructura básica. Hi
eren representats, com el de quatre
anys abans, les siluetes tópiques de
la Girona m o n u m e n t a l El mural es
conserva encara, ja que redifici ha
quedat inacabat. Ais pisos alts, Perpinyá hi va pintar sobre cartró uns
altres muráis menys artístics que
van ser retirats un cop acabades les
eleccions.

La tanca d e THospital

Mural de Nacionalistes d'Esquerra, realitzat per Enríe Marqués, a la Plaga
Independencia, el 1979.

El suport de muráis per excelléncia, a Girona, és la tanca de l'hospital de Santa Caterina. El fet que
doni a dos carrers céntrics —Joan
Maragall i Gran Via— la converteix
en un punt estratégic per aconseguir el máxim d'eficácia. Tota mena
de grups hi han anat superposant
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els seus missatges amb mós o menys
encert. A part deis promoguts peí
PSUC i per Convergencia i Unió, i
que ja liem esmentat, hi han deixat
el seu missatge l'Assemblea d'aturats de Girona, l'Escola Universitaria Politécnica, contra el projecte
de Llei d'autonomia universitaria,
els objectors de consciéncia (desaparegut: hi era representat un soldat entre dos tañes i el lema "No
anem a la mili") i el moviment antinuclear. Aquest últim representava, dintre d'un cercle, un rostre
amb máscara antigás on es reflectia un paisatge bucólic i el lema
"Nuclear no". Al costat, un tren que
volia simbolitzar el que travessa
Girona periódicament carregat de
residus nuclears. Aquest mural ha
estat cobert el mes de novembre
del 1986 per un altre que reivindica
la gratuitat de l'autopista com a
alternativa a la proposta del MOPU
de fer una variant de la N-ll per
les Gavarres.

Assemblea d'aturats. Tanca de l'hospital. 1983.

Capítol a part mereixen els m u ráis que en aquell mateix indret ha
pintat el grup Joves pro-vida. L'any
1983 hi van pintar el primer, amb el
tema "Deixeu-los viure. Sí a la vida", i el dibuix d'un fetusen avanpat
estat de gestació. Poc després,
amb esprai, aigú va transformar el
lema en: "Deixeu-nos viure. Sí al
dret a l'avortament. Visca la vida".
Poc després el mateix grup que
havia pintat el primer va ocupar
mes espai de la tanca amb un nou
mural amb el lema "tothom té dret a
la vida. No a l'avortament", que és
el que encara s'hi conserva.
Finalment, a la tanca de l'hospital, per la banda de la Gran Via,
també hi han deixat muráis els
grups que mes actius es mostren
últimament a utilitzar aquest estil
de propaganda: els esperantistes,
els independentistes, el Partit Humanista i les feministes. Cadascun
d'ells ha anat realitzant muráis en
diversos punts de la ciutat.

Tanca de l'hospital: muráis del MDTI els alumnos de la Politécnica.

L'independentisme
El nucli d'independentistes de
Girona ha utilitzat amb gran freqüéncia el mural com a forma de
comunicació. No tots es conserven.
De la placa d'Europa, per exemple,
n'han desaparegut tres, després
que prácticament foren coberts
amb esprai pels inquisidors de
torn. Quan un mural queda greumentdanyat pels brétols, les brigades municipals el cobreixen total520
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Tanca de l'hospital: mural, ja desaparegut, deis objectors de consciéncia.
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A ¡'esquerra, el
mural de la tanca de
¡'hospital, sobre el
qual el novembre del
1985 s'hi ha pintat el
de la fotografía sota
aqüestes ratlles.
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Tanca de l'hospital fi4ural del MDT Juny del 1985
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Els dos muráis, un d'ells desaparegut, del grup Pro-Vida a la tanca de
l'hospital.

Tanca de l'hospital:
Casal de la dona.
Maig 1982.
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ment de pintura blanca per a deixar
l'espai a disposició deis qui vulguin
fer-n'hi un d e n o u . A i x ó é s e ! queeis
va passar amb un de dedicat a l'Europa de les nacions i un altre reclamant la Ilibertat de presos independentistes. Mes complex.va ser el
cas del mural que van comengar a
pintar durant la campanya antiOTAN i que no va poder ser acabat
perqué hi va intervenir la policia.
Els autors hi van indicar amb aerosol: "Mural censurat per la policia".
Poc després fou tapat amb pintura blanca.

Plaga d'Europa: mural del MDT que va ser cobert amb esprai negra.

Plaga d'Europa: també en aquest mural actuá ¡'esprai censor

Tanca de l'hospital: l'últlm mural que hi ha pintat l'MDT.
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En canvi sí que s'hi conserva, a
la mateixa plapa d'Europa, un nou
mural reclamant "Ltibertat patriotes catalans".
Es troba destruít un altre mural
que van pintar els independentistes
en una tanca de la carretera de
Santa Eugenia. A la Gran Via de
Jaume I hi han pintat, aquests dos
últims dos anys, fins a quatre m u ráis. Tots es conserven sense mutilacions:
Dos d'ells van signats amb la
sigla del Moviment de Defensa de la
Terra. En un, potser el de realització mes reeixida, s'hi veu un jove
enarborant la bandera independentista i els temes: "Els catalans
no som espanyols. Independencia.
Organitza't i Multa". L'attre va ser
pintat durant la campanya contra
l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, amb el
lema "Contra rimperialisme; ni
OTAN ni Espanya".
El mateix grup va pintar el mes
de juny del 1985 un mural convocant a la diada antinuclear que havia de fer-se el 7 de juliol amb una
cadena humana de Vandellós a Aseó. No hi ha la sigla del MDT, pero sí
la bandera independentista. Hi ha
també el mapa deis Paísos Catalans, la silueta d'una central nuclear, un noi i una noia donant-se la
má i un barrufet amb una bomba a
la má. En el text, s'hi llegeix: "Catalans, barrufem les centráis nuclears
de la nostra térra".
Finalment, amb la signatura
deis Comités de Solidaritat amb els
patrióles catalans, hi ha un altre
mural on es llegeix: "Defensar la
térra no és cap delicte".
Joan Daunis, que forma part del
grup promotor d'aquests muráis i
que hi aporta els seus coneixements tócnics, ens explica que els
projecten en equip i normalment
utilitzencomamodeldibuixostrets
de revistes. Diu també que el cost
deis materials per a fer un mural
s'acosta a les deu mil pessetes i que
quan els fan actúen moguts sobre-

tot per rimpacte del missatge mes
que peí contingut artístic. En cap
ocasió no han volgut oferir un treball tan acabat que pugui considerar-se obra d'un autor. Insisteix a
dir que l'autor és sempre un equip
que voluntáriament vol romandre
en Tanonimat.

«Girona Espero»
Al contrari deis independentistes, els esperantistes gironins han
volgut donar ais seus muráis un
acurat plantejament grafio i artístic.
Els quatre que han realitzat fins ara
a la ciutat son, de molt, els de mes
qualitat. També son de bona qualitat els que han pintat en ciutats de
l'entorn gironí. Aixó ha estat possible grácies al fet que compten dintre del grup amb tres bons dibuixants.
El primer mural que van fer a la
ciutat de G i r o n a v a s e r e l de la plaga
d'Europa, el juny del 1985. El segon.eldelaGran Viade Jaumel.el
setembre del mateix any. Tots dos
van ser dissenyats per Albert Garriga, que els va realitzar amb la
col.laborado d'aitres esperantistes
que seguien les seves indicacions.
El tercer el van fer a la carretera de
Santa Eugenia, en una tanca al costat de la masia de Can Ninetes,
durant la setmana esperantista de
setembre del 1986. Va ser dissenyat per Miguel Bohigas, que acabava d'incorporar-se a "Girona espero" i en la realització el van ajudar l'altre dibuixant, Albert Garriga,
i altres membres del grup. Finalment, el quart, a l'estació d'autocars, va ser dissenyat peí lleidatá
Josep Maya així que va inscriure's
com a soci de "Girona espero" i fou
realitzat a l'entrada de Testació per
la plapa d'Espanya, amb la col.laborado només deis altres dos d i buixants del grup.
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El grup esperantista
de Girona ha estat
un deis mes actius
en la pintada de
muráis. Les dues
fotos de dait
reílecteixen el de la
plaga d'Europa (juny
1985) en el moment
de la realització i un
cap acabat,
respectivament. A
sota, a l'esquerra,
el de la tanca
de l'hospital
(setembre 1985), i a
la dreta, el de la
tanca al costat de
Can Ninetes
(setembre 1986). A
baix de tot, Josep
Maya durant la
realització del de
l'estació d'autobusos
(octubre 1986).

Partit Humanista
Aquest grup va realitzar dos muráis a Girona durant la campanya
contra l'OTAN, un a la Gran Via,
tocant a Joan Maragall, i t'altre a la
tanca del solar de "Hierros Gerona,
S.A." a la carretera de Barcelona,
cantonada amb el passeig d'Olot.
Aquest últim és d'un contingut original, de realització forpa barroera i
de missatge tan ambigú com la
ideología mateixa del partit: "Procrácia no, grácies". A la plaga d'Europa s'ha reservat un espai amb el
seu nom, pero no hi ha realitzat
encara cap mural. A la carretera de
Santa Eugenia, al costat del n° 75,
n'hi va fer un forpa original que es
troba ara parcialment destruit.

El Partit Humanista
no s'/ia distingit peí
seu bon gust.

Feminístes
A m b motiu del Día Internacional
de la Dona Treballadora, el 8 de
marg del 1986, les feministes de
Girona van pintar un mural forpa
original, si bé de qualitat forpa deficient, a la plapa d'Europa, en el qual
es posa de manifest la discriminad o laboral de la dona. A la Gran Via,
sobre un mural feminista anterior,
mig esborrat, hi van pintar amb
esprai el lema "Ni guerra que ens
destrueixi ni pau que ens oprimeixi".
També a la Gran Via s'hi c o n serva un mural feminista molt senzill pero molt expressiu realitzat
amb motiu de les segones Jornades Catalanes de la Dona, tetes a
Barcelona el maig del 1982. Va signat peí Casal de la Dona de Girona.
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Plaga d'Europa: Dia de la dona treballadora, 1986.

Plapa d'Europa
Com és prou evident peí que
hem dit fins ara, la plapa d'Europa
ha constituVt, des que queda plenament urbanitzada, a comenpament
del 1984,elsegon Hocen importancia quant a concentració de muráis,
després de la tanca de l'hospital. Es
tracta d'un lloc estratégic que
compta amb el valor afegit que hi
ha tanques amb una bona superficie arremolinada com a base de
realització deis muráis. Aquest és
un element definitiu a l'hora de triar
indrets i explica que romanguin en
btanc tanques que es troben en
llocs céntrics i que l'Ajuntament
posa a disposició de la propaganda
no comercial, com la de les Adoratrius o la de les Germanetes deis
Pobres. Aqüestes tanques son en
mal estat i aixó obligarla ais qui volguessin pintar-hi un mural a fer-hí
una arremolinada previa, molt costosa. En canvi, tanques situades en
llocsestratégicsi que están en molt
bon estat, com la de la fábrica Pagans que dona al carrer d'Emili
Grahit, romanen verges de pintades, inexplicabtement.

P/apa d'Europa: mural inacabat del PCC.

Platea d'Europa: la convocatoria a l'homenatge a les victimes del franquisme
(1986) també ha estat censurada per l'esprai anónim.

A la plapa d'Europa, a mes deis
muráis que ja hem esmentat deis
esperantistes, els Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans i
les feministes, se n'hi han pintat els
dos últims anys un del PSUC, un
altre del PCC i un altre del PCE (ML), aquest últim pintat durant les
Pires de Sant Narcís ultimes per a
convocar a r"Homenatge a les victimes del franquisme" que es va fer
al pavelló de la Devesa. Mans desconegudes el van cobrir tot seguit
de tatxadures amb esprai.

El P S U C
Peí que fa al mural del PSUC a la
plapa d'Europa, cal dir que és de
grans dimensions i de brillant realització. El presideix el lema "Hi ha
una altra Catalunya" que va utilitzar
el partit per a les eleccions autonómiques del 1984.
També en ocasió de les eleccions autonómiques del 1984, i en
el mateix estil que el de la plapa
d'Europa, el PSUC va pintar a Girona dos muráis mes a la zona de
Santa Eugenia. Un, a la tanoa situada al costat de Tedifici nou de la
Telefónica, al passeig d'Olot, cantonada amb el carrer de l'Orient.
L'altre, a la tanca del solar de la carretera de Santa Eugenia situat entre el carrer deis Germans Maristes

Revista de Gixona

El 1984, dos xilens residente a Reggio de l'Emília van estar a Girona i van
pintar tres muráis per al PSUC. Sobre aqüestes ratlles, els de la plaQa
d'Europa i el passeig d'Olot.
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i el número 77 del carrer. Tots tres
es conserven en bon estat, tot i que
aquest últim té els dies comptats, a
causa de les obres de construcció
que es realitzen al solar. Un altre
mural que hi havla al costat, fet peí
Partit Humanista, ja ha estat parcial ment destruil.
Els tres muráis realitzats durant
la campanya electoral del 1984 son,
junt amb els de Gran Via - Joan
Maragall fets el 1979, els únics deis
promoguts peí PSUC, que es conserven a Girona. Els tres del 1984
van ser realitzats per una parella de
xilens residents a Reggio de l'Emília
que es trobaven aquells dies entre
nosaltres en ocasió de les relacions
existents entre els comunistes de
Girona i els d'aquella ciutat italiana
amb la qual és agermanada la deis
quatre rius. D'aquells dos xilens
que ens van deixar a Girona tres
preciosos muráis, els qui els van
tractar només es recorden que es
deien Clara i Eduard.

Et tercer mural pintat per dos xilens. Aquest, a la carretera de Santa
Eugenia.

L'OTAN i Tecologia, t e m e s
freqüents
El mural del PCC situat a la plaga d'Europa román inacabat. Va
signat també per les CJC i es va
comengar amb motiu de la campanya anti-OTAN. Aquesta campanya
va generar a Girona, com es veu pe!
que hem dit fins aquí, mes de mitja
dotzena de muráis. Ais esmentats,
podem afegir-n'hi un de poc conegut, a causa del seu emplagament
suburbial: el situat a la Plaga de
Girona, a Vila-Roja, indret on també se n'hi han anat pintant d'altres
amb motius diferents. Prop d'allá hi
ha el mur de contenció del carrer
Hortensia, camí d'accés al grup
Sant Daniel. S'hi va pintar un mural
amb motiu de l'Any Internacional
de la Pau i un altre de purament
decoratiu, a la part mes baixa, fet
per un grup de joves del barri.
A mes de la campanya antiOTAN, altres leitmotive son presents en diversos muráis de la
ciutat. El mes freqüent és l'ecologia. Una de les idees i de les realitzacions mes brillants en aquesta
línia ha estat e! que s na pintat
aquest mateix any sobre el ciment
del marge dret de l'Onyar, prop de
la plaga de Catalunya, quan es parlava d'urbanitzar els aiguamolls de
País. Pero el tema ecológic mes
present ais muráis és el de les centráis nuclears i el tren amb residus
radioactius que periódicament tra526
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Carrer Palamós: mural de grans dimensions realitzat per Bosch Marti al
terraplé del tren.
vessa Girona. A part deis que s'han
fet a la Gran Via, cal recordar el que
en plena transició va realitzar Lluís
Bosch Martí sobre el mur de contenció del terraplé del tren a Pedret.
Era de grans dimensions i a causa
d'aixó no es va poder utilitzar pintura de prou qualitat: el temps l'ha
esborrat gairebé del tot.

la iniciativa va partir de l'associació
de pares, de la qual formava part
Caries Vivó. Fou ell qui va assumir
la coordinado técnica de la pintada
de muráis deis alumnes, que es va
poder fer amb pintures regalades
per una empresa gironlna. El 1979
es va pintar el costat de tanca que
dona a la plaga de la Constitució i el
1982 s'han pintat els muráis que
donen al carrer Grober.

Les escoles

També el curs 1979/80 els alumnes de l'escola Josep Dalmau Caries, de Santa Eugenia, van pintar
uns muráis commemoratius de l'Any
Internacional del Nen a la tanca
d'una rajoleria que dona al carrer
deis Bastiments, entre el passeig
d'Olot i el d'Orient. El mateix any les
alumnes de les Carmelites van pintar temes relacionats amb les comarques gironines a la tanca del
pati que dona ais carrers Juli Garreta i Sant Antoni Maria Claret.
També a la tanca de l'escola de

Un grup a part el constitueixen
els muráis a les tanques de les escoles, amb missatges sovint mes
neutros, purament decoratius o pedagógics i normalment realitzats
pels alumnes del centre. El 1979 els
alumnesvan pintar la tanca exterior
de l'escola Bruguera, amb temes
molt diversos, i el mateixany ho van
fer també els de l'escola Eiximenis
amb temes centráis entorn de la
manca d'espais verds. A rEiximenis

Els alumnes de ¡'escola annexa a la Normal han emplenat de muráis la part
interior de la tanca del pati.

Vila-roja s'hi han pintat muráis en
diverses ocasions. Excepte aquests
últims, els altres es conserven en
torga bon estat.
A l'Escoia Universitaria de Maglsteri i a l'escola d'EGB annexa hl
ha un parell de muráis relacionats
amb probiemes de l'ensenyament
pintáis a la tanca exterior. Paró els
mes importants son a la banda interior del pati. No son visibles des del
carrer i no teñen, com en els casos
anterlors, una unitat de criteri, ja
que son muráis puntuáis realltzats
en moments diferents, amb objectius diversos I amb unaqualltat molt
inferior. Alguns deis que ara es
veuen han estat superposats a d'altres d'anteriors. Cal destacar els
pintats per les promocions 78/79 i
79/80, Interpretacions d'obres de
Picasso tetes per alumnes de quart
i reproducclons d'obres mestres
pintadesTany 1986 per alumnes de
sisé, seté i vulté. Les reproducclons
son d'obres de Goya, Paul Klee,
Dalí, Mondrlan i Georges Seurat.

Paisatge urbá
També a ¡'exterior de la tanca de la Normal hi ha muráis.

A l'interior de la tanca del pati de la Normal s'hi ha pintat el 1986 una
reprodúcelo d'una obra del puntillista francés Seurat

Caries Vivó, animador de la pintada de muráis a la tanca de l'escola
Eiximenis, el 1979.

Revista de Girona

Els muráis han adqulrit a Girona
categoría de vehicle de comunicació normal entre determlnats grups
cívics i els clutadans. S'han establert tácitament uns espals ais quals
els gironins don^n una ullada cada
cop que hl passen per a descobrirhl la darrera novetat. Aquests espais, concentrats sobretot a la Gran
Via I la plaga d'Europa, formen ja
part del paisatge urbá i de la vida
quotldiana deis gironins. És un mitjá de comunicado que ha esdevingut tan normal com la premsa i la
radio I que cada cop m.^s son respectáis fins i tot pels inquisldors de
l'esprai. Només cal desltjar que el
seu nivell artístic segueixl una corba ascendent.
A l'hora de fer balang, es troba a
faltar entre tots els temes presents
ais muráis gironins el de les reivindicaclons urbanístiques i d'equipaments, que en canvl ha estat el
protagonista principal en altres ciutats. ¿És que a Girona vivim al millor
deis móns, o és una prova mes de la
feblesa de les assoclaclons de véms?
En tot cas, el panorama de muráis
ais carrers de la clutat pot ser una
dada il.lustrativa per entendre per
on dlscorren en aquests moments
els moviments cívics de Girona, cap
a quins corrents reivlndlcatlus es
decanten els últims anys els joves i
quln pot ser el panorama polític
futur a les nostres comarques.
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