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Eulogi BordaSr gran 
Molts gironins coneixen l'Eulogi Bordas. Molts gironins Them conegut i molts han 

sigut amics seus. Persones que han assolit carrees de responsabilitat a la ciutat -a la 

ciutat d'abans i a la d'ara- professionals de tota mena, especialment arquitectes i 

aparelladors, artistes com Jesús Portas o Emilia Xargay. Pega indispensable i Impres

cindible en roficina técnica municipal fins ben entráis els anys 80, en les brigades 

municipals d'Obres i en el eos municipal de bombers. Ha traspassat mesos i anys 

sense que els aires, sovintforts i algún cop violents, que han bellugatel país i la ciu

tat l'hagin fet moure de la seva vocació de gironí de confianga. 

y l Icordel Bani Vell deGirona dedi-

jAA quem un tetnps a escoltar, a casa 

- / . J - seva , a la plaija del Vi, Eulogi Bor

das, que durant varias décades va exercir 

d'aparellador de l'Ajuntament de Girona. 

La proíessió d'aparellador és un oflci 

antic que en edificis sobretot monumen-

tals, com per exemple rEscorial, ha deixat 

constancia documental de la seva impor-

tant funció com a responsable de l'execu-

ció material de l'obra dissenyada per 

l'arquitecte, i de laquantitatdelsmaterials, 

barreja de morter i seguretat de bastldes, 

politges i, en general, de tots els elements 

auxiliars, En els darrers anys ha sofert una 

notable transformado per rao de la tecnifi-

cació del procés edificatori, de la introdúc

elo de nous materials i noves tecnologies i 

de l'assumpció de noves responsabilitats 

0. si es vol, de la reafirmado de les anti

gües, corregides i augmentades a causa de 

l'allau normatiu i legislatiu que en materia 

d'edificació i habitatge lia de posseir un 

país avangat com el nostre i que en bona 

part deriven de la legislació europea. 

És a dir, avui dia l'aparellador, que ha 

canviat el nom peí d'arquitecte técnic, té 

unes responsabilitats cada cop mes definl-

des i mes nombrosos i es deslliga de l'exclu-

siva vigilancia de l'obra a redós de Tarquitec-

te. És un autentic director d'execució amb 

competencia i capacitats propíes i comple

mentarles a les d'aitres professionals que 

inteivenen en el procés. Aixb a banda d'aitres 

múltiples especialitats professionals. 

L'Eulogi Bordas, en aquest sentit, 

s'esmerga en la seva activitat professional 

un xic, podríem dir, a l'antiga. El seu domini 

extraordinari del dibuix i la geometría el feren 

apte per a una professió en la qual també 

calia un profund coneixement deis oficis tra-

dicionals -avui en bona part extingits o resi-

duals-, deis materials i les técniques cons

tructivas de tota la vida -actualment també 

en desús-, mes que no pas de noves tecno

logies, que aleshores no existien. 

Els professionals com l'Eulogi eren el perfec-

te auxiliar deis arquitectes, tant al despatx 

com a l'obra, i en tots dos casos, llevat de la 

funció creativa d'aquell professional, l'apa

rellador sovint els substituía, si convenia. 

Els canvis en el ferciutat, políüca i feina teñen 

en Eulogi Bordas un d'aqueststestimonis que 

enscal escoltar i valorar degudament. 

- R l l de Girona? 

- J o v;iig iiéixer ;i Gironu, pero a casa 
eren de Sant Daniel, que aleshores 
era poblc iridepcndcnc de Girona. i 
es pot dir que m'hi vaig criar. La 
nieva avia era qui portava el reni de 
la Bamiqueta. Va tetiir set filis i amb 
una familia així nombrosa era fácil 
rclacionar-se amb molta gent de 
Girona. El nieu o n d e Maten va 
exercir d'alcaíde del poblé durant 
trenta anys; jo guardo la seva bata 
d'alcaíde. El nieu pare va ser fea'O-
viari, concretament maquinista. 
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Text: NARCÍS SUREDA 

iJORDIDALMAU 

Fotos; JoRDi S. CARRERA 

reserva de confianza 
•Perquévaserapareliador, vosté? 
El Jii-fctor del L-oMcgi La Salle v;i 

.iconscllav ;ils mciis p;ircs LIUL* LMH 

dediques a dL'[ini.Mnt o ;i¡xí perqué ¡a 

cstava preparar per al dibuÍN. Ales-

hores l'^rquitcctc Estove i Coiredor 

buscava iti i trehaiLuior per al sen 

despatx, vaig eiurar-hi i vaig escar-

ui'hi sft ;iuys. Eli mateix ein va pre-

sencar a i iu aln-e arquicccte. CÜvalt i 

Casadesús. Jo treballava per a toes 

dos. Girak era arquitecto municipal 

de Girona i taiubé de Figueres. Un 

día Gírale eui va dir que hi havia 

uiKi can-era que a mi m"iucercssana 

de fer, per a progressar: era la d'apa-

rellador. qLie s'esCudiava a üarcelo-

iia. M 'h i vaig ]iosar. i eii aquella 

eiiitat esiiidiava i treballava. Grácies 

a l'expeneiicia adquirida amb cls dos 

arquitcctcs cui seutia, lués que apa-

rellatlor. ajuilant d'arquitecte. 

- Qutns altres arquitectos ha conegut en 
elseu treball? 
He ireballat aiub Maggioui. Taucor 

del fiíiuós prqjecte de pla^a uiercac 

sobre l'Oiiyar. Alesbores no hi havia 

problcmes de relació, vigilancies i tot 

aixo amb la comissaria d'aitiües. Es 

varen arribar a fer cls fonanieius de 

la flitura plai,M mercal que. anys mes 

tard, es varen iitilitzar per a l'actual 

plaijM de Catalunya. U i i alcre arqui

tecto amb qii i vaig treballar va ser 

loaqiiim M. Masramóu, en Peditica-

ciü de la parrotniia de SantJíDsop. de 

Girona. amb el eonstnictor liall-llo-

sera i en uioltes altres obres. 

- Com entra a l'Ajuntament de Girona? 

- Hi havia treballat com a delineanc 

en tonips de Giralt. A la niort de 

Taparellador Juboro, i el niateix día 

del seu enterramcnt. ol metí anuc 

Fraileóse Sola, optic. em din que em 

proposará a Talealdable Franqiiet per 

a ocupar e! lloc d'aparellador. i així 

va ser, sonso oposicions. Amb en 

Fratiquot ons coneix iem de mole 

jüves i li vaig nioreixer confianza. 
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-Quinarquitecte municipal hihavia? 

-Jt>;in Cíordillo. Li vaig ü;Lianynr una 
i:Giihaii(;;i plcnn. Jo cenia un ccrc 
avantactíc peí ffC d'h;ivLT trchallac ja 
al inatcÍN Ajimcamcni: cotn a deline-
ant. Un dia CJordilIti va denmiuir-
me la confecció d'uns determiiuics 
pliinols ¡ li vaití fer obscr\'ar L]LIL' ¡a 

cxiscicn. que eren al pis de dak. Va 

quedar estranyar: «I vosee coni ho 
sap?N- Li vaig dir L[ue jo sabia molt 
bé (.ni Ceniem les noscres coses. 

Com a aparellador de l'Ajuntament de Giro-

na, Eulogi Bordas treballá en moltes realit-

zacions que configuraren el perfil d'aquefla 

ciutat de l'época. Algunes son les cases 

deis funcionaris municipals a Jaume I -Coll 

Turbau; grup d'habltatges Mazo Mendo, a la 

plaga de Sant Pere: redirici de l'lnstitut de 

Sanitat, a les Pedreres; plaga de Santa Uú-

cia, amb creu de terme inclosa, a Sant Pere 

de Galligants; nova plaga de Sant Pere. 

amb parterres i rebaix del pont de Galli

gants; remodelació de la plaga deis Após-

tols amb dignificado de les lloses sepili

erais existents; plánols topográfics de la 

zona de Sarraines, futur passeig Arqueoló-

gic, enviatsa Madrid pertreballar-ne el pro-

jecte deíinitiu. Precisament, entre l'anecdó-

tic d'aquell barri figura la gestió realitzada 

per a la compra d'EI Racó, un popular pros-

tíbul, que s'tiavia d'enderrocar per a la 

construcclo del passeig Arqueológic. 

— El Kaeú íieiipava ÍW\.\. part tle l'aerual 

pla '̂a delsjuvats i vaig haver de ges
tionar la compra amb el propiecari 
de l;i finca, que residia a l'crpinya. 

-Nos'expropiava? 

— No. LLI procediinent va ser la compra, 
encesa directa, (.]ue seuipre és niés ágil. 
LV'xpro]iiació s'escaii niés en pri>-
ecssos urbanistics i llargs expedienCs. 

Queda evident, al llarg de la conversa, que 

l'arquitecte municipal Gordillo tenia plena, 

ben plena, confianga en l'aparellador Bordas: 

— En certa ocasió se ni'encoinauá una 
intervcnció a ['exterior de la base del 
palan episcopal. Vaig crobar que 
aquella pnrt, a tocar la plai,"a deis 
Apostols, no tenia fonanients i vaig 
proposar ractuació iinnieiliata, tles-
prés d'estutliar-m'lKi. El bi-̂ bat va cri
dar a consulta dos arquicectes, Mñiiiis 
Soler i josep Kos, els L|Uals varen ava
lar el ]ila de treball ile ractuació pro-
pi>sada. Jo procurava fer honor a la 
confianza deis meiis superiors. 

Eulogi Bordas va exercir també de cap deis 

bombers municipals. Tenia a les seves 

ordres vint liomes i un camíó que per tre

ball quotidiá tenia el reg deis carrers de 
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Girona. Sortosament no es va liaver de 

lamentar mai cap desgracia greu a les sor-

tides perilloses, pero sí que recorda moltes 

actuaciors, sobretot en lemps d'aiguats, 

que a Girona sovintejaven. 

-VA (lüVLTiiiultir ("livil tambe vo\'v.\ 

inlLTVCiiir <.'I1 l;i pol in in llLivial: v;i 

idL'iir un sisti;nm ¡\c XÍ ITM'S pcv 

rol-UiCiif al niig de TOnyar, ni traní 

di'l Lcnicntiri. qm,' haiiricn LL- reteñir 

els troiics que arnbaricii anib la pres

encia i pcreudinL-n eontra els diversos 

ponts de CÜrona. No sabeni res del 

resultat d'aquclla idea perqué aleslio-

res no va venir r,iigu.at. ¡í^ecordo 

que alia sí que várem teñir fciua, uu 

irueiidi d'uiia indústna licoi^'atlca. a 

la ronda de FeíTan Pui^, on tots els 

bombers varen liaver de ser atesos 

per un oltalnioleL;. a lausa ilels tiesos 

tóxics produics. 

Pero a Tapa rallador municipal li tocava també 

untipusdetreballbenpropiderépoca: 

- La eiural deis aiiys quarania tenia 

unes activitats que el jovent d'ara 

deseoncix. En decerminades testivi-

cats havieni de construir ek altars de 

les niisses de catnpanya LJIIC se eele-

braven per a iirans uiasses de públie. 

liíualnient. urandicwos ares de ben-

vin;j;uda quan venia de visita oHeial 

el eap tle l'Estat espanyol. Havien 

de ser eonstruecions no petites, 

anib gran sentit trionif.disia propi 

de la posciíuerra. i de n iuntatgc 

rápid, eom també el seu desnuincat-

i;e. Una eonscrueeió ben singular 

que em va tocar planejar, dirigir i 

por tar a tenue va ser una creu 

nionunieutal i llunnnos.i que es va 

i[iscal-lar al eini del eauípanar de la 

catedral per ser present els dies de 

eelebraeió d'una Si7íJf¡i Misitvi, era 

un prot;rai!ia d'actes penitenciáis 

que per iód icament es donava a 

CÜrona i aiílutinava durant uns dies 

tota la vida ciutadaiia. Aquella creu 

de la .S'iiiílii Misión la várein cons-

trmr al Teatre Municipal, per parts, 

i va ser niuntada a la catedral pas-

sant-la a través deis teubts i terrasses 

de Tabsis. Vareni teñir sort que els 

bombers i treballadoní de la brigada 

d'obres ja anaven essent cspecialistes 

a lér coses rares. Son treballs que no 

figureii a cap Ilibre. has d'inventar. 

Vivieni incensament toe el que ens 

tocava de ler, i un xic mes. 

Com anava la relació i la dependencia 
atnb els alcaldes de la cititat? 
Sempre e x c e M e n t . T o t s varen 

donar-mc moka contían<;a. Un dia 
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de pliij;i toTTenci;il b pliic;;! del Vi v;i 

q i i fda r pk-nLi de pedrcs i fang q u e 

baix;iVL'ii del cnrrer N o n del Tcat rc i 

de Portal Non ; en la ncteja del b;n-ri 

ens va ajndar nn dcstacnment de qiia-

cre soldats de l'Hospical Militar, segn-

r ; inicnt p e r al io del b o n v e í n n t g e . 

Després v;i¡g pRijectar el cl;ivegiierani 

i la primeni nrbanitzaeió de la pia^^a 

de la Merct ' . Mcsos tíespré-i d'aeaba-

des les obres, un dia Palealde eni p re 

gunta q n e t |uina cosa hi havíetn fct 

perqué to thom el felieit:iva per aqne-

Ues obres, i s'hi interessá vivamcnt; el 

vaig acompanyar a vcurc -ho i aleslio-

res ell també em va felicitar. l í .epetei-

xo , confiaven en la nieva feina. 

Girona. la ciutat que ha donat intimes satis-

faccions a aquest veterá professional, conti

nua donant-li la cálida humanitatdel record. 

Amb un petit flaix de preguntes podem recollir 

un tast de les seves preferéncies personáis: 

- Quin és el sen estil arquitectónic pre-

ferit? 

- El romanic. 

-Unedif icigironí? 

- l.,i latedr.ii. 

- Un monument al carrer? 

- El del LlecS. 

- Quina és la millor hora del dia? 

- El nn[!;Llij. 

- Uns afores de Gtrona? 

- A b a n s , M o n t i l i v i i els boscos de 

Palan. Ara, les vores del Ter . 

-Unarbredelaciutat? 
- El piaran, 

- Quin color, de Girona? 

- El i l 'abans, el LÍVÍS i la pedra. 

- A r a que hi som posats, de la Girona 

actual, ¿qué tocarla? 

- Kes. Sentó dir qne volen trenre la 

plai,"a de Catalunya. Pensó que seria 

un disb:nMt pei"c[ue és un nexe entre 

la ciutat vclla i la nova; el paviment, 

non . aixó és evident. Posats a denia-

nar, aneni a un altre lloc: ni'agradii-

ria iiiolt que restauressin la font de la 

Lluna, a l'entrada Nord de Girona. 

Amb l'esmentde la pedra, Eulogi Bordas 

aprofita per fer un inici de passeig per 

aquells que anomena «els carrers de les 

meves iMusions», perqué n'hi va esmergar 

moltes en la construcció deis seus pavi-

ments, que encara perduren en la seva 

major part son les voltes d'en Roses. Portal 

Nou, el Rei Martí, l'Ángel, la Rosa, Ferran el 

Católic, entre molts. I en aquest passeig tan 

historie com sentimental ens explica el 

secret deis canons delsjardins de Pedret: 

- L ' A j i n i t a m e n t de Pal iunós bavia 

regalat uns canons antics a la ciutat de 

CÜrona. Qnan el nostre consistori eni 

va encarregar de buscar un lloc ;idient 

per a la seva coMocació h o vaig fer 

amb niolt de gust i els várctn einplaí,"ar 

ais jardins de Pedret, on son ara, enca-

n o n a n t cap al Puig d ' en [^..oca. Hi 

va ig ]50sar un s i n d u d i s m e : c o n t r a 

aquel! lloc exactament perqué alia, a la 

g u e r r a del F r a n c é s , hi bavia es ta t 

enipla<;at el coniandanient de Finva-

sor, LÜrigint les operaeions béMiques 

contra Girona. 

No apartem el pensament del barri de 

Pedret, que posará punt final a l'entrevista 

d'avui. Eulogi Bordas un dia va rebre l'encár-

rec especial que el monolit de Pedret s'havia 

de traslladar. ['avisaren degudament que 

l'operació era periflosa, ates el deteriorament 

de tota la pedra. És un monolit que recorda 

que l'any 1722 es va construir una barana i 
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es va miliorar un cami. El trasllat era tota una 

papereta i s'havia de realitzar forgosament a 

causa d'una nova urbanització detolel barri. 

Una vegada mes, a Eulogi Bordas li va tocar 

pensaralguninvent: 

— Si t.m fm^il ciM !;i ]iL'ilrj, LMM qüesrió 

de tr;iccni--i;i molt be. N o L'S potÜa 

pas ;il^"ar ;imb iiiia tírun, tiraiit pcl 

drct: cnlin «t-'iiftúxiiiar-ki" IIL-^LICI;!-

niL-nt i ho várcni fcr ¿lixí: varL'ni 

conscriiir una giibia de ferro anih 

imcs boni's bigiics de biisc, a les 

pairts de la gabia lii anarcn laiik-i-s de 

fusta, tot qLiL'dava fon i im;i capsa tie 

nKinolit, i alL"iiU)R's la varein uni]ii¡r 

de sorra tina, i ainb aixtí la pc^a ¡a 

estava scgnni. Després, toi: plegiit va 

ser trasllndac anib L;i'iia al seit non 

enipla(,MiiK'iu, ^ue és Tactual, arran 

del laner tle Pedier. Varcín treiiro la 

síírra ¡ la !j;;ihia, ¡ el nionulit no havia 

^-latic Tii una rascada. Els vei'ns de 

l'edret, tjue senipre s'lian estiniat el 

seu uioninncnC. estaven mole ei>n-

tcncs. j o , taniÍ"'é. Quan Talealde lio 

va venir a veiu^- va exclamar: "Pero 

si és el ni iueix d'abans!». Li vaig 

recordar que quan no hi lia moklel 

d'actuaeió s'ba d'inventar. 

Molts gironins d'ara i d'un futur continuaran 

preguntant-se qué deu representar el monó-

lit de Pedret, si no llegeixen la placa dei peu. 

El pes historie que suporta ja deixa entreveu-

re el creixent desgast de la pedra. Ais entre-

vistadors que avui hem tingut el goig 

d'escoltar Eulogi Bordas ens sembla que hi 

ha monuments-com aquest- que per la 

seva discreció semblen dedicats a la feina 

ben teta, realitzada per uns ciutadans 

massasovintanónims. 

Quan sortim de la casa d'Eulogi Bordas 

tomem a ser a la plaga del Vi, que dintre de 

pocs dies veurá comengar les obres munici-

pals del nou paviment. Desilgem que 

aqüestes i totes les que vinguin siguin fetes 

amb el cor, com en els anys difíciis, llavors 

que. si no hi tiavia model, s'inventava. 

Narcís Sureda i Daunis 

JordiDalmauiCorominas 


