
Verbos 

f ue es conserva 
y A de Girona 

de la immensa teta, 
de Martí i Ahina 

El somni gironí 
de Martí i Alsina 

n la roda ineluctable deis centenaris, s'escau enguany el de la mort del pintor Ramón 
Marti i Alsina. 
Nascut a Barcelona l'any 1826 i estudian! a la Uolja malgrat les estrelors derivados de la 
seva condició d'orlc, Martí i Alsina va ser un pintor enormement ambicies: ais vint-i-vuit 
anys ja era caledratic de dibuix de figura a la mateixa Escola de Llotja. Va organitzar la 

prodúcelo pictórica en forma quasi industrial, amb set tallers difcrents que ireballaven per a ell; el nom
bre d'olis signats finalment per ell ultrapassa els quatre mil, Durant les seves escapados a París, va 
conéixer les obres de Courbet, í aquesta influencia el va dur a crear un estil enfrontat amb el que mante-
nien els nalzarens catalans. Si aquests eren hereus del romanticisme alemany, ell ho va ser del romanti
cismo francos, que va derivar cap al maxim realismo formal, implantar per ell a Catalunya. Do fot, el 
triomf del paisatgisme al nostre país va Uigat íntimament al scu nom: ell va estrenar i'época en la qual el 
paisatge dcixava de ser un género secundari per esdevenir l'auténtic protagonista de l'activitat artística. 
Mestre d'una generado de nous pintors, entro els quals hi ha Vayreda i Urgell, el trencament de la seva 
obra fa que se'l consideri, segons Manuel Gudiol. l'iniciador de l'escola catalana de pintura moderna. 

Amb aquest espcrit, Martí i Alsina es va plantojar una empresa pictórica que només va realitzar 
en part: representar épicament la Guerra del Francés i, singularmont, els sotges de Girona. Va pintar 
diversos obres sobre cl tema -entre elles, la dedicada a les heroínes de Santa Bárbara que prosideix 
el saló de sessions de la Diputació-, pero la mes gran de la seva vida, que mai no va donar per aca
bada, fou la titulada Els defensors de Girona, immensa tela de seixanta-quatre metros quadrats -gai-
rebé el doble del Guernica de Picasso. Es tracta, segons Francesc Fontbona, d'«una de los obres mes 
ambiciosament magnificents de la historia de Part cátala». 

El gran quadre román a Barcelona, enrotllat i guardat en un magatzem municipal, porqué no ha 
trobat espai a cap museu. Ramón Guardiola explica que Salvador Dalí, Pany 1973, va manifestar el 
desig de cobrir amb aquesta lela la paret de fons de Pesconari del Teatre-Museu de Figueres. La idea 
no va reeixir, i Pobra només pot ser vista en fotografía. AI Museu d'Art de Girona, pero, s'hi con
serva Tesbós: un projecte diminut, amb tots els elements essencials de la gran pega: la catedral, Saní 
Feliu, les multituds, Teufória quasi suicida deis gironins, els franeesos morts, Álvarez diriginl la ba
talla i, al fons, el foc i el fum do les armes, les banderes, el clima complot de la gesta. Tot l'esperit 
d'uns fots que han passat a la historia -en el doble sentit do Texpressió- pero que han vinculat per 
sompre el nom de Martí i Alsina amb el de Girona. 
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U emblema 
de Santa Eugenia 
Is veins de l'antic poblé de Santa Eugenia de Tcr están d'enhorabona: el seu 
edifici mes embiemátic és a punt de ser rescatat de l'abandó. Bs tracta de can 
Niñetas, niasia fortificada del segle XVI adossada a una torre de defensa mes 
antiga. Aquesta casa, situada al bell mig del Pía de Girona i avui ofcgada per 
les edificacions del seu entorn, va presidir durant segles la vida agrícola de 

Tanomenada Santa Eugenia sobre l'Horta, que Prudenci Bertrana va descriure magistral-
mcnt a la novel-la Jo!: «Sembrats esponerosos d'una verdor fina i tornassolada, masies vol-
tades de figueres i algún xiprer, agrupaments de verns, sanies i pollancres, perfils negrosos 
de marges assenyalant les voradcs de recs i camins, i la recta processó deis plátans espaiant-
se al llarg de les rutes». 

D'aquella Santa Eugenia de les hortes, amb verdures de bcn guanyada fama al mercal de 
Girona, es va passar poc a poc a Taclivitat industrial; la mateixa aigua que regava els camps 
feia moure també les turbincs de les fabriques. Després, Fany 1962, el poblé va ser annexio-
nal a Girona, i Santa Eugenia va incorporar la seva estructura rural i fabril al conjunt suburbá 
d'un barri-dormitori en el qual els blocs 
impersonals de pisos suplien el campanar 
perdut i els espais Iliures havien deixat de 
ser una expectativa de conreu per conver-
tir-se en una proposta d'especulació. Ofc
gada peí caos urbanístic i per la paperas-
sa administrativa, Santa Eugenia va ser a 
punt de veure's reduída al nom oficial 
d'un tros de carretera; pedia convertir-se 
en un lloc de pas sense fesomia propia, 
engolit per la prepotencia depredadora de 
les estructures superiors. Per sort, enmig 
d'una zona progressivament despersona-
litzada, va restar sempre dempeus, com 
el primer signe d'identilal, la rústica si
lueta doméstica i familiar de can Ninetes, 
amb la imatge de la palrona esculpida al 
dintell de la porta. Si els habitants de 
Santa Eugenia no havien pogut evitar 
Tannexió, van Iluitar per no perdre ai-
menys alio que era mes seu, i van co-
men9ar a reivindicar la masia com a cen
tre cívic. Tenien a favor seu un precedenl pintoresc pero auléntic: a la década deis cinquanta, 
quan l'annexió era lluny, el propictari del mas, Enric Perpinyá, conegut per en Ninetes, orga-
nitzava rifes i venia números dait d'una tarima, davanl de casa seva, per sufragar l'import de 
les testes del poblé. Amb aquesta activitat espontania, can Ninetes havia comen^at a ser el 
centre cívic que la gent de Santa Eugenia volia que fos. 

Ara hi ha indicis d'un possible compliment de les aspiracions populars. Ha costat, pero 
sembla que per fi TAjuntamenl de Girona, propictari de l'edifici, posa fil a l'agulla per a les 
obres de rehabilitació. Ara només cal que no s'aturin per manca de pressupost o que no 
s'encallin en els esculls burocralics i polítics de les partides i de les prioritats. Enric Mar
qués, pregonar de l'última Festa Major, ja posava els ciutadans en estat d'alerta a proposit 
d'aixó: «Siguen vigilants i exigents amb els temes de Icmps, quaíitat i funcions previstes 
-les adequades- en la realització d'aquest equipament cultural irrenunciable». Vigilancia i 
exigencia son, en efecte, els mots d'ordre d'aquesta batalla. 

NARCÍS-JORDIARAGÓ 
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Can Ninetes 
de Santa Eugenia 
Segons íes ultimes 
el centre cívic 
no estará enílestit 
/msa¡1996. 

de Ter. 
noticies. 

Revista de Girona / 163 n\;-irs. - aoni 994 


