Eiffel a Girona

L

a torre de París que va dissenyar GusLave Eilíel ha í'et cení anys. Aquesl
prodigi de rcnginy i de la tecnología, esdevingul un símbol universal,
dona fe del geni del seu creador.
La commemoració ha dunat peu a recordar el pas de l'enginyer pur Catalunya, on sembla que l'exponent niés destacal de la seva técnica i del seu cstil
és el pont de les Peixateries de Girona. sobre el riu Onyar, singular estructura metáMica que, mes enlla de la seva condieió de [íasscra, esdevc un mirador priviíegiat de la Girona Eluvial.
El ponE de Girona és mes vell que la torre de París. Va ser construí! Pany
1877, amb material portat des de Francia, segons una adjudicació municipal
per 19.750 pessetes que ñnalment es van convertir en 22.500. UAjuntament
conserva el document que va signar el jjropi Eilíel per garantir el complimenc del contráete. La placa incorporada a la barana del pont dona ie de
la seva paternitat: G. Eiffel & Cié, Constructeurs á Levalíois pres Paris.
Com la lamosa torre, aquest pont original i elcgant, veritable audacia del
di.sseny del seu temps, és una bona representado plástica de Pespcrit del segle
X I X . La fascinació que exercia en aquella época la capital de Franca es torna
a fer palcsa a pocs metres de distancia. Si hom deixa el pont i travessa la
Rambla en línia recta, Irobará en el sostrc d'una de les voltes Panunci pintat
a má d'una antiga cotilleria, amb un plánol de París que també té cent anys.

«Hospital Josep Trueta»

F

a temps cpie várem dedicar un d'aquests papers a lér palesa la incom])atibilitat entre THospital de Girona i el nom del general Alvarez de Castro que el t'ranquisrne li va atorgar, Ara les autoritals sanitárics de la Generalitat sembla que es mostren disposades a canviar aquesl nom peí del doctor
Josep Trueta.
Sense repetir els argumenta q u e j a várem invocar en el seu moment per
demanar la supressió de Tactual incongruencia, voldríem íér costal a les veus
que, des deis dos diaris gironins, s'han pronunc:iat també a í'avor de la substitució. A Jordi Soler, de Punt Dmri, esborrar el nom del general li .sembla
•mna obligado ineludible q u e j a fa temps que s'hauria d'haver dui a terme»,
i recorda que fou justament el militar andalús el responsable de la mort de
centenat-s de girojiins, «no només per electe de les bales franceses, sino per
la calaslroñca situació sanitaria en que es veié sumida la ciutat)>. Jordi Dalmau, a Diari de Girona, rcpassa les biografíes d'Alvarez Í de Truela i concltju
rodonamenl: «Son dos nonis, ílues opcions clarament diferenls. Buscar la mort
o Iluitar per la vida. Fer-se f'amós fbrgant una immortalitat personal que
decaurá amb la crítica histórica, o arribar a la universalitat fenl del servci
a la ciencia una cxemplar lli^:ó. C u n , la guerra. L'altre, el dcsig de vida».
Després de tants anys de portar, cora un estigma, el nom d'un general
«inseiisible al dolor coMccliu»', será bo que PHospita! s'honori amb el nom
d'un cirurgiá de guerra lamós arreu del món pels scus invents en el traclament de ferides.
NARCiS-JORDí ARAGÓ

Frr a l'antologm lilerána de S<27¡!
Diimel, com a mmplmievl deis textos ja
pubUcats fii aqüestes pat^ines. Es un frag-

itiíní f/l-vSlimal.s ¡rtrnians, la naneuiíí
aalobiográfka de Josep VaHs: "Cap a la
dretn, a/hiro u?ia viill frondosa, verdü,
uliérn/na, _)¡rassa de Uavors i di' vegelacii).
Valí pelüa, escktxa o xaragall de pessebre,
al fofis da la ijuid mena un cornal cap a
tes muiií/myes que ara, exprhtialxades per
aquest lentet (kl nord, sembla que tinc
aquí a tocar... Valí d'aii^lies fresíjues amh
noms stmors i contrades obagues on Ja bü
asseurc's en una pedra vella enfistoimda de
maUa nerda, i contemplar passar les hores.
I parar el sol, i ¡entir moure 's les fulles de
les aeácies i alzines, mentre entrelluqueu,
per mtremig del hrancam, algún tros de
muralla romana i cicUipia allá dall, al turó
de IdcTÓpolis, és a dir aquí mateix on sóc
en íiquesls momenls...»

Sanl Daniel és, veritablemenl, l'escenari
di: les desgreicies. Per si no n'la liagués
prou amb agressió del A'íOPU a través de
la variant, ara s'hi iiol Jicar iariúé la Telefónica, amb un proyecte de torre de comumcacions de cení deu metres d altura
justament a ilalt del turó que presideix
l'aníu- Folvorí. Di's de petits luwíern aprés
a L'cure, en la silueta caracteristica d'aquell
casalol, urm referérjcia a t'Arca de \'o¿.
com si la muiilimya Jos l'Araral Inblie i la
valí el vast espai inundat per les aigiies (kl
Diluía. .Será acjuesla una ultra imatge que
liaurem de donar per pcrduda?
* Cent anvs del dasino deis Nuts de Isant
h'ehu de Cui'xoh, un edifici que en un
monwtt doi\ai va sf.r .salvat in e x i r e m i s
grades a I acetó popular. Josep Vicente, un
deis setÁS salvadors, din ara des de I alcaldía
que '¡en el rovell de l'ou del passeig —aliir
Imrgés, avui mesucrátic— la haluerna
empetitida riel Casi/w fu pesa una prnyora
de la Ciutat pofmlar, obrera i menestral,
plantada com una bandera, im scntinella i
una reflexió". I qfegexx: «Amb sincerital:
cm semilla que, a frrimer cofi d'ull, l'edifici
del passeig deis Guíxols s 'ha de Irobar
lleig, pero inseparablement d'aquesta
impressiá inicial, lii lia la seguretat que la
seoa •rlletjor" és umoccnt, benévola,
cntranyahlc i pratcgibk (hi )m lletjors malignes, arrogants, agressives i de mal destruir). Podría dir-se que entre els
pseudo-buítdings que Jan rejiglera u costat ¡
cosUit del Casino, ell está "Jora de contexto',
pero em .\embla que la veritat és que el
Ccnmo está en el seu propi coritext...»
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