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El pont del Dimoni 
sobre el Güell va 
ser una estructura 
excepcional, 
precursora de tots 
els ponts de les seves 
característiques, que 
se suposava que havia 
estat construït a les 
acaballes del segle xvııı

CARLES GORINI > TEXT

E 
ntre 1925 i 1932, l’enginyer 
tortosí Eugeni Ribera, in-
troductor de la tècnica del 
formigó armat en la cons-
trucció de ponts a l’Estat 

espanyol, professor de la Escuela de 
Caminos, empresari i viatger, va publi-
car l’obra en quatre volums Puentes de 
fábrica y hormigón armado, perquè ser-
vís de punta de llança en la construcció 
de ponts —els que es construïen amb 
aquells materials— i de manual per als 
estudiants de la Escuela. Al capítol IV, 
Ribera assegurava que el pont Adolphe, 
a Luxemburg, acabat el 1903, havia in-
augurat el segle xx «con la disposición 
originalísima del eminente Sejourné, sus-
tituyendo las bóvedas continuas a todo el 
ancho del puente, tradicionalmente cons-
truidas, durante más de veinte siglos, por 
arcos paralelos en los frentes, unidos por 
tableros de hormigón armado».

A Girona, Federico Moreno era 
l’enginyer en cap d’Obres Públiques. 
Diferents notícies el presenten com 
un home cultivat, que publicava amb 
assiduïtat articles a la Revista de Obras 
Públicas i en revistes culturals gironi-

punt que s’hi va posar en contacte per 
comunicar-li que, a prop de Girona, 
sobre el riu Güell, existia un petit pont 
construït amb la característica del pont 
de Sejourné, que anomenaven pont del 
Dimoni. Federico Moreno, per indica-
ció de Ribera, va completar la informa-
ció i la va publicar en forma d’estudi a la 
Revista de Obras Públicas el 1928. L’en-
ginyer concloïa que havia de tractar-se 
d’una obra realitzada a finals del segle 
xviii o principis del segle xix. Posteri-
orment, Ribera incorporaria les conclu-
sions de Moreno en la reedició del seu 

nes i al qual, el 1913, el Instituto de In-
genieros Civiles havia premiat pel seu 
llibre Las carreteras del porvenir. Pel 
càrrec que ocupava, des de 1895 havia 
tingut cura dels ponts i les carreteres de 
Girona. La lectura de l’afirmació de Ri-
bera sobre els ponts de voltes bessones 
li devia causar una forta emoció, fins al 

Un estudi publicat el 1928 a la Revista de Obras Públicas considerava que el pont del Dimoni sobre el Güell 
era una obra notable de les acaballes del segle xvııı o principis del xıx. Els arguments exposats al text 
haurien de ser considerats abans 
d’assegurar l’origen medieval del 
pont, que va ser desmuntat el 1968.
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2El pont del Dimoni
Petit pont medieval o notable pont modern?

>> Inundacions a Girona 
provocades pel desbordament del 

riu Onyar, Ter i Güell. A la imatge, el 
pont del Dimoni el 13/09/1963.
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tractat. Per tant, durant uns anys, per 
als enginyers espanyols que es forma-
ven en la construcció de ponts, el pont 
del Dimoni sobre el Güell era un pont 
d’època moderna, precursor de tots els 
ponts de les seves característiques, que 
se suposava que havia estat construït 
per un «modesto e ignorado antecesor 
de los ingenieros españoles». 

Se’n conserven 
un centenar de dovelles
El 1968 es va desmuntar el pont del Di-
moni sobre el Güell amb la promesa de 
bastir-lo de nou sobre el Galligants, per 
relligar el passeig Arqueològic, però la 
reconstrucció no es va dur a terme i les 
dovelles del pont han viscut tots aquests 
anys en un magatzem municipal. La tar-
dor de 2014 l’Ajuntament de Girona va 
presentar el projecte arquitectònic del 
pont del Dimoni perquè, com assegura-
ven fonts municipals, «la reconstrucció 
del pont ha estat un projecte llargament 
i històricament reivindicat pels veïns i 
veïnes del barri de Santa Eugènia».

Entre els arguments que han esgri-
mit els defensors de la reconstrucció hi 
ha l’origen medieval del pont que es va 
desmuntar el 1968. Després que Pere 
Freixas publiqués el 1979 el contracte 
entre Pere Costa, conseller del rei, els 
jurats de Girona i Guillem de Grano-
llers, mestre d’obres de Montfullà, per a 
la construcció d’un pont sobre la riera 
Güell el 1357, un corrent general d’opi-
nió va considerar que existia una rela-
ció directa entre el document notarial 
i el centenar de dovelles que s’havien 
conservat. És el cas de Ramon Ripoll, 
professor d’arquitectura de la UdG i 
responsable del projecte municipal de 
reconstrucció, que, davant la possibili-
tat que el pont pogués tenir un origen 
modern, ha assegurat en conversa tele-
fònica que «el coneixement que tenim 
de la documentació dels segles xviii i 
xix fa molt improbable que, si aquest 
pont fos de temps moderns, no en tin-
guéssim una constància documental».

En un sentit contrari es pot adduir 
que el desconeixement de les circums-
tàncies històriques del pont del Dimo-
ni havia estat la nota dominant abans 
que l’article de Freixas servís perquè 
s’establís la doctrina de l’origen medi-
eval de les dovelles, tot i que l’antic di-
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L’estudi de Federico 
Moreno introdueix un 
dubte raonable sobre 
la possibilitat que el 
pont del mestre d’obres 
Guillem de Granollers 
no sigui el que es va 
desmuntar el 1968

rector del Museu d’Història de la Ciu-
tat advertís que «ben segur fou adobat 
moltes vegades, tantes com els aiguats 
i el pas del temps el malmenaren».

A tall d’exemples, el pont del Dimoni 
no el descriu M. Mercè Costa i Paretas a 
Els antics ponts de Girona (1975), ni tam-
poc el cita Ángel López en la tesi doctoral 
Puentes de la época medieval en las cuen-
cas de los ríos Ter, Fluvià y Muga (2010). 
La informació de la premsa tampoc no 
ens permet anar gaire lluny: per exem-
ple, el 1894, el gironí Josep Morató publi-
cava un article a La Veu de Catalunya en 
què ressenyava una passejada pel pla de 
Girona, durant la qual enraonava «una 
bella estona ab un jayet de cap á vuitanta 
anys [...] ja que se’ns presentava sortirem 
á parlar del pont del dimoni», però sense 
cap resultat. I, encara, el 1968, unes set-
manes després de ser desmuntat, Cierzo, 
des de Los Sitios, es preguntava: «¿Cuán-
do fue construido el “Pont del Dimoni”? 
No pudimos conseguir la fecha exacta. 
De una parte, recogimos el testimonio 
de ancianos del lugar que aseguran 
haber aprendido de labios paternos la 
antigüedad del paso. De otra, la infor-
mación del amigo Oliva, director del 
Museo Arqueológico Provincial, que, 
por teléfono, rápidamente, ha tenido 

la amabilidad de decirnos que, aunque 
tendría que verlo detenidamente, los 
puentes alomados (de doble pendiente) 
corresponden al Medioevo, aunque tie-
nen sus raíces en la época romana y no 
falta el que fue construido después de la 
Edad Media, a título de copia de mode-
los viejos».

Una hipòtesi que cal considerar
Davant d’un escenari en què es con-
fonen en una mateixa cosa l’antiguitat 
del pas pel riu, el contracte de 1357 i les 
dovelles del magatzem municipal, no 
es pot passar per alt l’estudi de Federi-
co Moreno, perquè introdueix un dubte 
raonable sobre la possibilitat que el pont 
del mestre d’obres Guillem de Grano-
llers no sigui pas el que es va desmuntar 
el 1968. De fet, la hipòtesi de Moreno té 
punts forts, el primer del qual el consti-
tueix l’absència de cap model construc-

tiu del segle xiv que se li assembli, ni a 
la Península ni a l’Europa continental. 
El fet és que la disposició del seus arcs 
bessons i rebaixats l’emparenten, segons 
l’enginyer, amb diferents exemples fran-
cesos dels segles xviii i xix, hereus de 
la tradició de Jean-Rodolphe Perronet, 
perquè, com afirma, «es de notar [...] un 
relleno entre los arcos gemelos a partir del 
estribo y que termina en tangente a las 
losas por el intradós [...] mas nos parece 
que persiguió el proyectista que no faltara 
en el aspecto de la obra el arco de varios 
centros, tan del gusto de los ingenieros 
franceses». Encara es podria afegir que 
el detall constructiu, com assegurava Ri-
bera al seu tractat, «exige aún mayor per-
fección en la mano de obra y tímpanos y 
una piedra excelente».

Tanmateix, l’absència de cap prova 
documental que acrediti la construc-
ció durant el segle xviii o principis 
del xix esdevé, en efecte, el principal 
inconvenient de la hipòtesi, i tot i que 
Moreno va regirar els arxius, aquests es 
van mostrar —i es mostren encara—
esquius a proporcionar una resposta 
que podria ser definitiva. 

Carles Gorini és historiador 
i periodista.

>> A dalt, vista del pont del Dimoni, 
sobre el riu Güell de Girona, el 1944. 
Al fons, el pla de Santa Eugènia 
i l’antic campanar de l’església 
de Santa Eugènia de Ter.
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<< El pont del Dimoni dibuixat en 
un plànol sobre els límits municipals 
entre Santa Eugènia de Ter i Girona. 
Expedient d’al·legacions a l’annexió del 
municipi eugenienc al gironí (1961).


