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'Alfolí de la Sal, l'ediñci mes
ancic de l'Escala, ds declarac
per la Gentralitat de CamKinyíi monuincnT hisruricnanístic de ciiriicter naciün;il
el 20 de juliol de 1984.
Aquesta decisió semblava, en un principi,
el punt i final a un llari^ pnicés de reívindicacions iniciades Vany 1975 per la Oíiiiissió de Defensa de TArquitectura Popular,
que també reclamava la mureixa categoria
per al Cementiri Mari. Aquesta comissió
va treballar durant nmi anys per aconsegiiir el seu ubjectiu, amh cainpanyes que
van passar per rurganitració de cnncursns
de dibuix, manifestacions, recollides de
sií;natnres i recitáis de c;mi^ó.

.Sií|iiiniírL'.s a ÍEí,adü a favor ík i'Alfolí.

El procer nn va acabar aL|Lií i, encara
actiialment, el tema no e-aii resdlt, A
partir d'aqucH UKinieni; van conieni;av
les converses de neguciació, la prc^entació de recursos i soblicituds d'endern^c
per part deis propietaris i les manifestacions políciqucs de les administracions.
La situaciñ de l'edifici. just al centre
del nucli aniic del poblé, ha dificultar el
procés administratiu, tanr peí que la a la
declaraciü de monuraent, coiii a l'expropiació. A aquest fet, cal afef^ir-bi l'interes especulatiii privat per a la consUucció amb vista al turisme; i la relacit)
directa deis polítics —sobretot els locáis— que s'ban decantat senipre per
una de les dues bandes; la recuperado
com a edifici historie Ü renderrocament
per a una nova constnicció,

En dates anteriors —juny de 1976—
ja s'havia pronunciat el Govem central,
a través del Ministeri de Cultura, que
afinuava, en un ban difós per l'Ajuntament de l'Escala. que l'Alfolí «no té
gaire ínteres historico-artístic, sobretot
en les actuáis circumstancies, en qué está
flanquejat per cases modernes de pisos
amb les quals desentona». Aquesta decisió, va ser rectificada per la comissió provincial de Patrimuni Artístic, dependent
del Ministeri, que el descmbre de 1977
soldicita la declatació de monument
amb carácter local, fent constar que ho
fa per la pressió popular.
Al margc de la "Uioguda» política i
administrativa, diversos grups inteblectuals i relacionáis amb l'art i la historia,
estudiaven Tedifici en la seva construcció —datada el segle X V I ^ i la seva
cvolució histórica, relacionada amb
l'econiuiiia loca! —mafíatzem de sal,
duana, pósit de pescadors...—. Aquests
estudis aportaven dades que evidenciaven la validcsa deis arguments de la Comissió de Defensa.
Des de la seva compra, els propietaris nii han íet cap acció de restaurar ni
consolidar TAlfolí. Aixó ha provix:at el
seu proj^ressiu deteriorament, sense que
l'Ajuntament de l'Escala, ni la Generalitat, arrsbessin a cap acord definitiu amb
els propietaris que els permetés actuar
sobre aquest tema.
Des del final deis 80, l'Ajuntament
inicia converses amb els propietaris per

UAlfolí de la Sal:
artf historia i polémica
Montserrat Pous i Sabadí
Robert Carmena i Col!

El primer ajuntiunent democratic escalenc es desentén totalment del tema i
no dona supon a la petició de la Comissió de Defensa. En el mateix període,
1983, l'edifici és adquirit pels seus dos
actuáis propietaris, Jordi Jacas i Jnaquim
Vilanova —per un valor proper ais quatre milions de pessetes— que en fan la
primera soMicitud d'enderroc, que els és
denegada perqué en el moment de la
compra l'edifici ja té incoar l'expedient
de declnració com a monument.
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adquitir, per comprar u pennutar, l'edifici. El consistüri arriba a proposar un:i
suma propera ais 18 milions per tal que
l'.Alfolí passi a mans municipaís; la possible exptotació privada d'tina part de
Tedifici o la pcnnuta per un altre terreny.
Cap de les propostes arriba a teñir fruit.
La Generalitat, que té competcncies
peí que ía a Patrimoni, entra en les negociaciuns, sense que en principi representi
cap canvi ]X)sitiu. Al inateix temps. el consislori escalenc urdenael maijíde 1991 qvic
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«L'Alfolí no té gaire incerés
historicü-arcístic, sobretot en les
actuáis circumstancies, en qué
est^ flanquejat per cases modernes de pisos amb les quals desentona». Ban del Ministeri de CuíCUTa,iuny 1976.
«L'amena^a cau sobre dues
pobres expressions de í'arc anonim —Alfolí de la Sal i Cementiri Mari—, de l'art que els consellers deis nostres ajuntaments
no trobarari ais fascicles secmanals de la Historia de TArt. Els
burots de la cultura no els podrien defensar, perqué segurament no n'obtindrien cap prestigi». TerenciMoix, estitide 1976.
«L'Escala no té quatre-cents
anys, i ens agradaria que després
de tantas destrosses ens quedessin
els pocs signes que amb una mica
d'imaginació encara ens poden
ajudar a refer la breu historia de
la vila mes jove de la Cosca
Brava». Josep Tero, memin-n de la
Comissió de Defensa de f Arquitectura Popular, marí; de 1980.
«Si es declara monuraent, el
día que aíxo succeeixi ja no quedará pedra sobre pedra, l'Alfblí
haurá caígut tot sol». Comeniüri
d'escalencs, recoUit per ¡a premsa
rabril de ¡984.
«L'Escala no recuperará mai
mes i'Alfolí de la Sal. Abans el
regalaré a un amic meu». Jordi
Jacas, cop^vpietari, juny 1992
«L'Escala té dos monuments
que son la seva historia; no pas la
historia d'Empúries, sino la historia de l'Escala própíament; son el
Cementiri Marí i I'Alfolí de la
Sal. Si aixü es deíxa perdre, s'está
esborrant el poc que queda de
l'Escala després d'haver constru'ít
com s'ha constru'ít peí tema del
turisme» Eáuard Carboneli, director geiieral de Pairimoni de la Gei-\eraUtatdeCatdunya,juliol
¡992.
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L'A//üíi' í el Cementiri Veíí, iniíis er\ una maidxa reitiíndícacíd,
s'endemxiuin IcH construccions adjaccnts
al micli central de I'Alfolí de la Sal, peí
seu estat ruínós, J'uns 625 m2. Aqiiest
estat és aproficat també pels propietaris,
que turnen a Jcmanar que es concedeixi Li
declaració de ruina cocal. Una vegada mes,
aquesta pccició és denegada.
El serembre de 199!, la direcciu general de Patrimoni Cultural de la Generalitai, manifesta ais mitjans de cnmunicació que rAlfolí Je la Sal sera expropiat SI no s'arriba a cap acord satisfactori
enire rAjuntament i els seiis propietaris
en dacca proxinies. .Aqüestes maniíestacions d'adverténcia arriben al camp real
el mai^í de 1992, Jara en qué s'inicien
els tnimits J'e.xprojiiació, per a la qual
cosa s'utilitza com a argument Tincompliment per part deis propietaris de la
seva oMipació de conservar l'edifici. El
moment detinitiii arriba amb l'ensorramenf de pan de la teulada, pocs dies
abans, a causa del mal estat de conservació del forjat.
La decisió és comunicada per carta a
Jordi Jacas i Joai.|aini Vilanova el 25 de
maig de 1992, i a l'Ajuntaaient de l'Escala, quinzu dies després. La Generalitat
soblicita al consistori que accepci ser el
beneficiari de l'expropiació, i per tant
que pagu! el just-i-preu t[ue dctermini el
jutge en el seu niuinent.
En aquesc sentir, rAjuntament pren
un acord el 25 de juny —en sessió
plenaria— en qué s'accepta per unanimitac la petició de la Generalitat, pero
amb c()nd¡cions, El consistori. demana

signar un conveni amb la direcció general de Patrimoni que inclogui un pía director de les obres de reslauració que
caldra fer a redifici, i que es designin i
reparcei.xin entre les administracions les
despeses que suposara fer les obres.
L'acció de la Generalitat de Catalunya és considerada per Jordi Jacas com
«una mesura de forga i de por», i afirma
que no s'arribara mai a expropiar I'Alfolí
de la Sal. Tut i aixo, pocs dies després de
l'acord pres per l'.Ajuntament, els propietaris presenten a Patrimoni una proposta de restauracit'i de Tedilici, que dictamina que el projecte presentat és incomplet, ja que noaiés determina quines
siín les accions i.|uc la propietat vol fer,
sense concretar quan i com es faran.
L'.Ajuntament, per la seva banda, no
ba iet un esuidi concret de quina vol que
sigui la destinado que es doni a Tedifici
un cop passi a inans del municipi. Tnt i
aixo, tal com ja reclamava la Comissió
de Defensa de T.Arquitectura Populat, en
sembla assegutada la seva ucilització com
a edifici cultural, en el qual es podrien
concentrar activitats diverses, com auditori, casa de cultura, musen...
Actualment, el pune de discussió important entre les adminisrracions amb
competéncies en el tema és l'económic.
L'esCar de degeneració de la construcció
suposara ima forra inversió perqué es
pugui condicionar per al seu ús. Tot i
que no hi ba prcssupostos concrets, s'han
anunciar xifres que osciMen en els 200
milions de pessetes.
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