Llum per al
Pont de Pedra
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EL Poní df Pcíira
de Gírotuí
fíi un candi
de Mcrcé hlueria

P

er Fires i per Nadal, el Pont de Pedra de Girona ha cslal illuminal discretament des de
les dues ribcs de l'Onyar ainb una llum que pcrniclia veure de nit la silueta cleganl deis
seus ares i el rctlex cxactc de les seves corbes en el mirall del riu.
Aquesta illuminació —d'allra banda, tan clenienlal— no s'ha pogul mantenir duranl la resta de l'any. perqué diuen que ni rAjunlanienl ni rAssociacin de VeVns de la Rambla no
poden l'cr l'ronl a les despeses que ocasiona. No sé per que arreu d'Ruropa lothoni il-kimina els
mes insignificants monumenls i aquí mantenini lcna(¡;ment a les losqucs els enormes conjunls que
posseYm i que Iluiricn amb una extraordinaria magnificencia. Exemples recents com els de la
Fontana d"Or i de la Casa de la Punxa pcrmcteii d'imaginar rimpacle que produirien, amb una
iMuminació adet|uada, els grans edií'icis histories, les anligiies mui'alles i els vells i nous casáis
de la ciutal. En el cas del Pont de Pedra, n'lii ha hagul prou amb qualrc iocus ben posáis per
donar a Tindrct —amb les distancies dcgudes— una vaga i gratificanl scnsació parisenca.
En coincidencia amb aí|uesta iMuminació lugai^-, he rctrobat aqucsts dies dos lexttis notables
sobre el Pont de Pedra. Un és el de Tevocació que en va fer l'any 1935 Caries Rahola davanl deis
microlons de Radio Girona. reproduVda després per L'Aulonomisfa en el .seu suplemenl liierari
de Fires. Alia s'expliea detalladaincnt hi hisioria de la seva
conslrucció i de la seva pinloresca inauguraciú.
L'altre texl. mes insolit. es el
de presenlació de la revista El
poní lie ¡x'dra. apareguda a Girona el 7 d'oclubre del niateix
1935. La publicació, eniinentment satírica, no va durar mes
cnlla de cine mesos. i a Girona
no se"n conservava ni un síd
cxemplar. Ara la paciencia vigilanl de Jordi Gibert ha eslat recompensada amb la iroballa del
número 1. i a la seva primera pagina el Poní de I^edra, t|ue [lai-la
en primera persona, diu coses
com aquestos:
"Sóc de Podra, linc iros iills
com ires catedrals. I por sobre
aqucsts ulls gloriosos hi passa la
Ciulat sencora. Tols els grans esdcvenimeiUs t|ue han sosnn)gul
la vida de Girona s'han oseolat
per damunt la meva esquena. Jo
lio he suportal tol. Los arribados
apoleosiques tlels hisbes. Els coniiats cordials ais governadors.
Les arribades de minisiros. El
pas de comitives reials. Les parados mililars. El sol tanlastic de Pesliu. La Uuna mes romanlica
de rUnivcrs. Jo represento un tros d"hist6ria inefable de Girona i vaig peí camí de perdurar com
la Ciutal mateixa. Si un bocí de romanücismo conserva la Ciulat. el représenlo jo».
Aqucsl pont de les grans ocasions hislóriqucs i lambe deis disercls passos quotitlians és encara la veritable espina dorsal de Girona. I hauria de teñir dret a la llum justa que subralllés. cada
nit. la gracia de les seves linios i la magia impalpable de la seva signil'icació ciutadana.
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