Les plaques
de la memoria
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irona ha estat. durant moifs anys. una ciutat sense memoria. Els seiis carrers brindaven
poques opoilunilals per a! coneixemenl de la hislória. Amb prou feines si hi liavia algún
escadusser recordatori del lUie de naixemenl deis seus filis ¡Muslres. i menys encara
deis personatges famosos que van viure a la cinlal o que hi van mantenir una relació estreta i feeunda. El vianant -gironí o foraster- transitava per la geografía urbana sense
topar amb vestigis escrits del passat. i per aixo li eoslava de connectar les grans pedrés
abstractas amb el perfd de les persones concretes que les havien ircpitjal o coiitemplal abans que ell.
Aquesta primavera, la situació ha canviat. L'Ajiintament ha coMocat a nombrosos indrels unes
plaques de bronze que fixen per a la memoria col-lectiva dos tipus d'esdeveniments: el naixement
d'un gironí significat o el pas d'un personatge quaiificat per un lloc concret. La tria de noms i d'escenahs exigía bones dosis d'objectivitat i de rigor, per no caure en els excessos de raütocomplaeni^-a
i del cofoisme localista. S'ha seguit el crileri de liinilai"-se a recordar dues classes de persones:
d'una banda, les que -siguin quins siguin els seus mérits- son conegudes mes enllá de l'ambil gironí; de I'altra. les que -sigui quina sigui la seva notorielat- han fet una contribució notable a alguna
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perior al local. De les persones del primer
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grup. com ara Joaquini Ruyra o Xavier
Cugat, moka gent sap qui son i qué han fet:
de les del segon grup. com ara Joan Badia o
Narcís Xifra, tolhom hauria de saber qui
van ser i qué van fer.
Ara. dones, és fácil de saber on van néixer Fidel Aguilar, Ferran Agulló. Joan
Badia, Aurora Bertrana. Joaquim Bolet i
Sisó. Xavier Cugat. Ricai-d Guiñó. Rafael
Masó. Miquei de Palol, Lluís Pericot, Bonastruc 9a Porta. Joaquim Ruyra. Santiago
Sobrequés. Joaquim Vayreda. Jaimie Vicens
Vives o Narcís Xífra Masmitjá. Igualment
podra saber-se on van viure Azriel de Girona, lona ben Abraham, Messulam de Piera.
Nicoiau Eimerjc. Francesc Eiximenis. Prudenci Berti-ana. Miquei Santaló o Caries Rahola. Finalment. es podran descobrir els
llocs on Ermessenda de Carcassona funda el
seu monestir, on es fundaren TAsociación
Literaria i la Revisía de Girona. on Francesc
Cambo fou dependent de farmacia, on Josep
Pía estudia el baixillerat. on tingué el tallerestudi Modest Urgell o on presidí tertulies
de cale Santiago Rusiííol. De cop i volta. la
ciutat sembla mes poblada i mes viva, i els
visitants de l'exposició de Hors d'enguany
han pogut gaudir deis atractius de ritinerari
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habitual amb el valor afegit d'aquesta infor•••V/v"ír!^:'ív^v'*''":^^'.

Líi /)l«cíi de la casa
natal de Santiago
Sobrcqués,
al cancr
de Sama Clíira.
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mació biográfica.
No cal dir que el nombre de plaques encara podria augmentar. Hi ha mes gironins que. sense destacar potser com els ara recordats. mereixerien l'honor d'una menció, i hi ha també fets cabdals o anecdotics de la historia dignes de ser evocats
/'/( siíu. Pero també és cert que no es pot abusar d'aquests recordatoris; polser seria mes productiu
aprofundir en els existents amb algunes accions coniplementaries. destinades a difondrc l'existéncia
de les plaques i a complelar-ne el significat. Pensem. per exemple. en una biografía deis personatges,
en una ruta o itinerari per visitar les plaques i els edificis eorresponents. en un material didactic adequat per a ireballs escolars, en visites guiades ais indrets mes característics... ToE un programa de
futur per al millor coneixement del passat.
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