92 I 672 I *• 1Í.EVIRTA D E C J I R O N A - » N L ' M . 2 2 1 NOVFMBlíh - !)F,SEMÍÍKB 3003 •»

*- R E V I S T A DE G Í R O N A •* NÚM. 221

NOViiMiíüf: - DIÍSÍMIÍRE^ 2 0 0 3 <*• Í673I 93

La ciutat deis quatre rius és, entre altres coses, un present de
rOnyar; Pedret és un baleó damunt el Ter, just on el cabal
d'aquest acaba d'acréixer amb el de l'Onyar, i una llar recolzada en la muntanya: cau de picapedrers. ¿On vivien els que
van posar les pedrés de la seu?, preguntaría Brecht; vivien o
s'estaven a llocs com Pedret, és ciar. És un carrer que, sense
haver estat mal municipi, ha tingut sempre aires de poblé. La
cartografía conslstortai, previa incorporació d'edificis que
només la urgencia demográfica disculpa -com els pisos d'en
Mazo Mendo-, i'ha condemnata donarnom a un barrí; pera
el Pedret de sempre, el Pedret stncto sensu, no és altra cosa
que un raval: un deis llocs per on s'entra a Girona, i per on
Girona surt de si mateixa. No ha tingut mal gaire predicament
entre els barda, autóctons o forastera, que han contemplat i
provat de descodificar Girona. Sembla que teñen mes interés
els edificis grans i els carrers estrets d'aquesta capital de
l'urbanisme gasiu, que no pas una generosa estesa de cases
intimes de gent sense historia; sembla mes seductor el laberint d'intramurs, amb la seva flaire de glories passades -imaginarles, o en toteas perdudes-, enrocat en el seu protocol
administrador d'aparences i de mitges veritats, que no pas un
camí, amb vistes a l'horitzó, que mena esplendorosament
cap al nord i cap al mar. Mes que belles lletres, Pedret sembla
procüu a inspirar fotografíes. Com a paisatge, no se li troben
detectes, i, des de qualsevol angle, sempre se'n surt per quedar bé -deu ser perqué enllá del portal de Franga la llum
guanya agilitat-. Aquesta imatge és hereva de les de Valentí
Fargnoli i d'Amadeu Mauri, que ens van deixar testimonis de
la bellesa esquerpa que aquí sorgeix cada dia. Tanmateix, les
fotografíes de postal enganyen, perqué no diuen la duresa
amb qué s'hi ha viscut ni mesuren l'esforg esmergat a respondre ais desafiaments, que també sorgeixen cada dia. Pedret

Pedret

no és immune ais estropells recents, pero ha estat fins ara
prou fort per no rendir-se: cau de picapedrers, llarga vida!

