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La quarta fa^ana
ra fa tretze anys, a les acaballes de rúltim ajuntamenc franquista, hom
va voler desfigurar la plaga gironina de la Independencia amb un apar
cament subterrani i una agosarada remodelació de l'exterior. El projecte modificava substancialment el carácter amb el qual fou concebuda la plaga, suprimía ]'estructura geométrica del conjunt (aieshores nomcs mig esbossat amb
les í'aganes est i oest) i hi feia néixer un paisatge irregular de caminets i racons,
totalment contradicLori amb el marc inicial. L'atemptat que es volia perpetrar era de jutjat de guardia.
El disbarat es va poder aturar — no sempre hi ha hagut tanta sorc —i
aquests dies, en canvi, assistim a l'operació de signe contrari. Dcsprés d'has'erse edificat l'any 1977 la fagana nord, ara podem contemplar Tacabament de
la fagana sud i la culminado definitiva del projecte de 1856, degut a Martí
Sureda i Deulovol, singular en la historia urbanística del país al costat d'aJtres
recintes similars que es poden comptar amb els dits d'una má. Son les places
neoclássiques de la segona meitat del vuit-cents, creades com a fruit de la
desamortització que atorgava a les ciutats espais inesperats. Places que, com
ha escrit Ricard Pié a Quaders d'Arquileclura i Urbanisme, no volien resoldre un
ñus de carrers, ni envoltar un gran edifici, ni ser el fmal d'una .seqüéncia
viaria, sino que van néixer com ^el projecte introvertit d'un tros de ciutat,
la defmició d'un espai centrat en si mateix, el resullat de la formació d'un
nou ordre urbá a una escala capag de generar una estructura espaial autosuficient».
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Pero la culminació coherent de les quafre faganes no pot pas amagar del
fot els erros irreparables. La plaga mai no quedará ben tancada, perqué romandran obertes les obertures excessives del carrer de Santa Clara (amb un edifici impresentable a la cantonada amb el d'Anselm Clavé) i, sobretot, les de
l'eix Gran Via-Passeig de Canalejas, que allunya la fagana nord de la resta
del rectangle. Será difícil, per aixó, atorgar al recinte Taire de gran sala d'estar
que teñen altres places porticades famoses. Segons el Pía Especial de! Barri
Vell, la circulació haurá de ser reduída al vial que surt cap a Santa Clara,
pero encara quedará sense resoldre el problema de l'aparcament. En el treball Les places porxades a Catalunya, Maria Rubert denuncia que «els cotxes aparquen adossats a l'arqueria, cosa que treu molta fondária a la plaga í hi dificulta
la utilització deis porxos». Ara cal afegir^ a la nosa deis cotxes estacionáis,
la presencia en un Uoc preferent d'una batería de contenidors d'escombraries.
I després s'hauria de pintar l'interior de les voltes, i pcnjar-hi
regular les instaMacions deis bars i restaurants, i treure els rétols
que embruten les parets amb la seva insolent anarquía. Si no es fa
la plaga de la Independencia continuará essent, malgrat les quatre
una plaga a mig fer.
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* A Barcelona. U7U¡ empresa d'indihiries
ífuimiques ha signal un conveni amh
l'AjunUimeni per patrocinar un estudi sobre
els cohrs oñginab de ks Jamanes de la ciuUit. En la reatiUañó de l'eslndi cromálic,
q!i£ durará uns dos anys, Id participaran
iambé les Universitals Poliíéaiiía i ets
Co/legis d'Arquitectes i d'Apareikdors. Vistos els resu/tats d'un estudi sembtant Jet a
ks cases ds ¡'Oiiyar de Gtrona, TWTTÍCS cal
desiijar ais harcelonins que tinguin sort.
• El diari La Vanguardia ha puhlicat,
a Us pagines culturáis, umi lireu Antología parlalil de narraáons smtétiques
comtrenyides a una única frase. Entre els
escriplors (¡ue han acceptal el repte d'aquest
exercici liíerari d'itlustres precedenis hi
figuren dos gironins. Salvador Oliva hi ha
aporiat un epigrama titulat \í\ m t m b r e
de jurat de Lots els premis, que diu:
¡•La fama de manefla en el complot / li ve
d'exercir el neis en Uoc de! vot". Josep M.
Fonalleras ha escrit una narroíió titulada
Contc per a gladiadors abans de
comentar l'espectatJe, amb el texl
següenl: "El senyor Eladi Gotzens, per
evitar maleníesos, després de reconéixer que
volia parlar de tela acuella historia del día
en que la seva ruare, el seu pare i til
maleix van anar al zoo a veure els rrmndrils, opina que val mes no dir-ne res perqué potser es men/ida-. En ambdds casos,
els litáis son gairebé tan llargs com les
rnateixes obres.
• Cues increíbles a les carreteres duranl tot
l'estm, serue cap mena d'escarinent per parí
deis conducíoTs imperterrits. En un arlicle
recent de Néstor Lujan, redescobrim un
anlic texl de Séneca que podria servir per
explicar amb precisió aquest inefable rrwvirmnt de niasses: i-La calor ¿s el r?wliu peí
qual molta geni emprén viatges sense motiu
delerminai i fa excursions a costes llur^-anes, unes vegades per mar i altres per
térra, traclant de buscar aquella cabna de
l'anim i aquella satisfacció de í'esperit quemanca en els que mai no están contenis
amb el presenl» Potser ningú mes, des del
temps deb romans, no liavia estat capa( de
definir amb tanta agudeza el fenomen turCstic. ¡ compte amb el matís: Séneca ni tan
sois diu "Iractameni de Irobar»; només
"tracíant de burear aquella calma de l'ánim
i aquella satisfacció ríe l'ejperit quemanca
en els que mai no ejian contents amb el
present". Potser mngú mes, des del temps
deb romans, no lluvia estat capa( de definir
amb tanta agudem el fenomen tiirísttc. I
compte amb el malis: Séneca ni tan sob
diu «traetanl de trabar»; només "tradanl de
buscarx la calma.
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