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EL GIRONÈS
dani vivern

Recuperació del passat | El desco-
briment d’un espai per als banys ritu-
als al Museu d’Història dels Jueus ha 
estat una agradable sorpresa. És fruit 
d’una excavació racional –no com al-
tres grataments de subsòl molt abun-
dants a Girona ciutat–, i confirma el 
que els arqueòlegs de la UdG sospita-
ven en vista de les pistes documentals. 
L’estructura, probablement del primer 
terç del s. xv, és modesta, però amb 
connotacions molt potents. A Europa 
només hi ha quatre micvés localitzats, 
dos dels quals –aquest i el de Besalú– 
són en terres de Girona. La troballa 
confirma la presència d’una sinagoga 
en aquell indret –una de les tres que 
hi havia al call–, i dóna nou impuls al 
ressò internacional que la Girona jue-
va ha adquirit en les últimes dècades.

Sense sortir del Barri Vell, la novel·la 
Josafat, que Prudenci Bertrana va ambi-
entar principalment a la Seu gironina el 
1906, ha pres forma de musical, amb el 
mateix nom. L’obra s’ha estrenat al Mu-
nicipal, com a producció pròpia. Josep 
Pujol n’ha adaptat el text, la música ha 
anat a cura de Marc Timón, i Joan Sola-
na s’ha fet càrrec de la direcció escèni-
ca. L’ambiciós projecte s’ha fet realitat, 
i juntament amb l’oportuna reedició de 
les obres de Bertrana trenca definitiva-
ment, al cap de més d’un segle, l’ostra-

cisme al qual es va condemnar l’escrip-
tor des de la seva pròpia ciutat.

Precisament sobre la ciutat tracta la 
nova capçalera Girones, revista semes-
tral de la qual Editorial Gavarres ha pre-
sentat el primer número. Àngel Madrià 
n’és l’editor, i és dirigida pel periodista 
Gerard Bagué. El projecte ha merescut 
un dels premis Carles Rahola d’aquest 
any. Girones, que aplega conegudes fir-
mes convidades, vol recollir les veus i la 
manera de fer del ciutadà, com indica la 
pluralitat del seu nom.

Fa poc ens ha deixat Mn. Modest 
Prats, als 77 anys. Prats fou un dels per-
sonatges que consolidaren la UdG, de 
la qual va ser professor molts d’anys. La 
seva contribució a la filologia catalana 
en forma de publicacions de molt alt 
nivell n’han fet un referent indiscutible 
en aquest camp. Per a unes quantes ge-
neracions d’estudiants i d’estudiosos, 
la seva poderosa personalitat i oratòria 
seran difícils d’oblidar. No pas escripto-
res en sentit estricte, sinó periodistes, 
mereixen també un record a la nostra 
crònica les recentment desaparegudes 
Maria Alonso, als 98 anys –la més vete-
rana de la demarcació– i Cuca Mascort, 
als 56. Mascort havia estat també regi-
dora a l’Ajuntament de Girona.

De Salt i per Salt | En aquest vertiginós 
2014, Salvador Sunyer i Aimeric, poeta, 
mestre de català en anys difícils, primer 
alcalde de Salt en democràcia, diputat i 
senador, ha encetat als 90 anys, i com a 
homenatge a la seva trajectòria, les pri-
meres activitats de l’Any Sunyer, que es 

faran a la seu de la UOC i a d’altres cen-
tres docents del municipi.

De Salt a Amer | No se sap encara quan 
ni amb quin ritme, però sembla que al-
guna cosa es mourà a la «carretera de la 
vergonya», entre Salt i Amer. Els costos 
per a una reforma integral s’han calcu-
lat en 190 milions d’euros, i les obres 
consistirien a eixamplar la calçada i 
l’obertura de variants per no haver de 
creuar pel mig de Bescanó, Bonmatí, 
Anglès i Amer. Després de tants anys 
d’ensurts i de divagacions, potser sí que 
la N-141e –amb N de «nacional»– tindrà 
un aspecte digne de la sigla. O depen-
drà de com aquesta s’interpreti... que 
vés a saber. De moment, Salt ja s’ha 
oposat a les dues versions de la variant 
per Bescanó, perquè afecta les hortes o 
les deveses.

Art, molt d’art | Tancada no sense po-
lèmica la compra del fons d’art Santos 
Torroella per part de l’Ajuntament gi-
roní, ara cal dirigir l’atenció a les obres 
del Museu Internacional d’Art Con-
temporani, a la muntanya de Sant Julià 
de Ramis. El projecte porta la firma de 
la Fundació Elsa Peretti, model, disse-
nyadora de joies per a Tiffany, artista i 
mecenes (Florència, 1940). Peretti està 
relacionada des de fa molt de temps 
amb el poble de Sant Martí Vell, que 
ha ajudat a restaurar, i on té la seu la 
seva fundació. El tema pot donar molt 
de si, perquè el projecte inclou diver-
ses instal·lacions paral·leles, entre les 
quals hi ha un hotel.
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>> Salvador Sunyer, primer alcalde democràtic de Salt.


