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gent. La pedra de la façana principal 
està en un estat molt preocupant de 
desintegració; alguns retaules i grans 
pintures sobre tela necessiten una res-
tauració imminent. Hi ha molta roba 
litúrgica, alguna d’antiga i valuosa, que 
es fa malbé dins de les prestatgeries, a 
part d’un nombre considerable d’al-
tres objectes. L’Associació és una en-
titat laica que es vol donar a conèixer 
per tal que les persones sensibilitzades 
per la problemàtica de la conservació 
i estima del patrimoni artístic puguin 
aportar recursos de formes diverses 
per aconseguir el fi assenyalat.

EL GIRONÈS
dani vivern

Una de romans | A Girona, tot fent 
obres per bastir un balneari al Barri Vell, 
s’han trobat restes de murs romans a 
tocar del riu Galligants. Sembla que es 
tracta d’una vil·la —ja documentada 
anteriorment— situada fora del recin-
te murallat. Que també ha donat nous 
senyals d’existència, per cert, en unes 
excavacions al carrer de la Força: s’han 
trobat nous panys de la muralla roma-

na i de la medieval. La ciutat no deixa 
d’oferir-nos sorpreses, i més en aquests 
temps de maror política, en què la nova 
alcaldesa ha d’encarar molts projectes i 
problemàtiques pendents.

Sembla que s’ha localitzat a Roma 
la tomba del cardenal Joan Margarit, 
nascut a Sant Gregori el 1422. Si es con-
firma l’autenticitat de la troballa, caldrà 
dedicar-hi l’atenció que mereix el cas, ja 
que Margarit es pot considerar un dels 
gironins més influents de la història: 
les seves obres senyalen el canvi estètic 
entre l’edat mitjana i el renaixement, i la 
seva trajectòria cardenalícia el va situar 
a un pas del tron de Pere.

Tocar allò que no sona | Sorprenent, 
per absurda i inhàbilment portada, ha 
estat la polèmica de les campanes de la 
Catedral, que a alguns els toquen allò 
que no sona, mentre que d’altres les de-
fensen, amb força raó, amb el suport de 
la tradició —on s’ha vist un instrument 
que hagi de callar?— i de la constatació 
que hi ha sons bastant més insidiosos, i 
per definició, doncs, sorolls. Però resul-
ta que els sorolls tenen butlla bonista, 
pel que sembla. Com les bicicletes per 
les voreres o contra direcció. Com deia 
Brecht, quins temps són aquests en què 
cal defensar les obvietats?

Hem fet «salat»? | Mentrestant, la in-
estabilitat política continua fent de les 
seves al territori, ja prou inestable per 
la precarietat laboral, les desigualtats 
socials i la desídia i incapacitat de les 
Administracions per superar les se-
ves pròpies inèrcies. Ara resulta que a 
Salt hi ha uns 200 habitatges ocupats. 
De 11.237 habitatges (dades Idescat 
2011), 827 consten com a buits. Algu-
na cosa no rutlla, és evident, i no és 
cosa d’agafar la dada «cum grano sa-
lis». Perquè Salt, governi qui hi gover-
ni, és un reflex en petit de la situació 
general europea: les reformes són ur-
gents si no es vol precipitar un conflic-
te econòmic, social i ètnic. Fomentat 
per alguns, tolerat per d’altres i ignorat 
volgudament per una majoria confor-
mista. Que consti, però, el problema 
no és específic de Salt —propiciat, això 
sí, per l’adopció / assumpció forçada 
del seu paper de ciutat-dormitori— 
sinó extrapolable a barris sencers de 
Girona i d’altres municipis. Ignorar-lo 
no el soluciona, sinó que li dóna im-
puls. I per al polític que encara no hagi 
entès el missatge: no és solament un 
conflicte de cultures i de bonisme mal 
paït, que ho és, sinó —molt més— la 
mala praxi econòmica. Com sempre, 
«és l’economia, estúpid».

>> Façana de l’església de Sant Esteve.

>> Per qui no toquen les campanes? 
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