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QUANTS GIRONINS?

Durant les primeres dècades del segle XIX els 
efectes de la Guerra del Francès (1808-1814) 
marcaren profundament la demografia de Girona. 
Entre la població que va fugir de la ciutat i la que 
va morir a causa del conflicte bèl·lic, Girona va 
perdre prop de la meitat dels seus habitants. No 
es recuperaren els nivells de població anteriors a 
la guerra fins a la dècada de 1830. La remuntada, 
però, durà poc, s’aturà a finals dels anys 1850. 
La segona meitat del segle XIX va estar marcada 
per l’estancament demogràfic. A partir de 1900 
retornà un cert creixement, que s’accelerà en les 
dècades dels anys vint i trenta.

En els períodes de creixement demogràfic, l’augment de població de la ciutat no 
va ser només pel creixement natural del nombre d’habitants, sinó, principalment, 
per la capacitat d’atracció d’un corrent migratori d’origen majoritàriament rural que 
posa de manifest la seva funció com a capital regional. 

UN PERÍODE POLÍTIC CONVULS

LA GUERRA DEL FRANCÈS: DESTRUCCIÓ I MEMÒRIA

Durant els anys 1808 i 1809 la ciutat va viure alguns dels pitjors setges de l’Exèrcit 
francès; el darrer s’acabà amb la capitulació de Girona el desembre de 1809 i 
deixà enrere un balanç de destrucció inigualable i la desaparició de la meitat de 
la població. El mite de la resistència gironina creà els seus “llocs de memòria” a la 
ciutat contemporània.  

Després del setge de 1809 començà un període de dominació napoleònica sobre la 
ciutat que durà fins a mitjan 1814, enmig d’una guerra d’insurgència que afectava 
bona part del territori català. Les noves autoritats endegaren algunes reformes 
en els camps de la sanitat, l’urbanisme o en el sistema de correus. El mite de la 
resistència gironina s’utilitzà amb finalitats propagandístiques relacionades amb 
la guerra i en dècades posteriors es convertí en un element consubstancial de la 
identitat dels gironins. Sens dubte, la imatge de la “Girona heroica i immortal” fou 
alimentada per la presència de conspicus “llocs de memòria”, ja sigui en forma de 
pintura, d’estàtues o en el nomenclàtor dels carrers. 
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La capitalitat provincial de Girona, segons el testimoni de Miquel de Palol 
(1885-1965), corresponent a la primera dècada del segle XX:

Altrament, la ciutat havia tingut, durant aquells 
temps, un canvi força accentuat, o almenys a mi m’ho 

semblava. Aquella ciutat noblement pagesa, 
i reposadament menestrala, pivot de tota la riquesa 
camperola de les comarques, que era molta, s’havia 
transformat en un centre buròcrata, a on acudien, 

tothora, els secretaris de poble i els alcaldes forans, els 
recaptadors de contribucions i els terrassans que tenien 

plets, a captar l’almoina d’una influència entre els 
amics polítics, per al Govern Civil, Hisenda, l’Audiència 

Territorial, o per a qualsevulla d’aquelles oficines 
ministerials on el polític de torn podia tenir vara alta. 

La ciutat de la xocolata amb secalls, de l’esmorzar dels 
canonges i de la crema dels dinars de festa menestral 

s’anava perdent poc a poc, com avergonyida. 
Les institucions de l’Estat ho abassegaven tot. 

La ciutat, sense adonar-se’n, havia esdevingut capital 
de província. El Govern Civil, des del seu estatge del 

convent del Carme, Hisenda al de la Mercè, o el Militar 
al de Sant Domènec, guiaven el destí de la ciutat.

(Miquel de Palol, Girona i jo, 1972)

 

Plànol de Girona a escala 1/10.000 segons 
l’enginyer militar F. Coello i Prats, 1851. 
Ajuntament de Girona. AMGi



La II República estigué marcada a la ciutat pel enderrocament definitiu de les muralles, 
a més d’altres mesures d’higiene, l’impuls educatiu i la regularització de les finances. 
Durant aquest període, les dues eleccions municipals donaren victòries alternatives 
d’esquerres i dretes. L’inici de la Guerra Civil representà la substitució violenta dels 
regidors i l’alcalde de dretes per les forces revolucionàries i la coexistència, durant 
un temps, de l’ajuntament amb el comitè antifeixista. La ciutat fou víctima dels 
bombardejos de l’aviació feixista.

LAS CAPITALITATS DE GIRONA

CAPITAL ECLESIÀSTICA

Girona regia la capitalitat diocesana sobre 362 parròquies escampades en els sis 
arxiprestats en què es dividia el bisbat, els límits del qual no coincidien amb els de 
la província. Des de la cúria gironina s’organitzaven les visites pastorals i s’enviava 
tota mena d’informacions. 

La capitalitat del bisbat estava simbolitzada en la Catedral, el Palau Episcopal, el 
Seminari i, a partir de 1848, el Butlletí Oficial Eclesiàstic. L’Església gironina va haver 
d’adaptar-se als canvis derivats de la revolució liberal i a una societat en que ja no 
despertava una adhesió unànime. L’anticlericalisme i la dissidència començaven a 
fer-se presents en determinats sectors, especialment en els formats per republicans, 
maçons, espiritistes i protestants. En el pas del segle XIX al XX, la construcció del 
temple expiatori del Sagrat Cor (una mena de Montmartre gironí) i l’obertura 
d’escoles religioses, són, ben mirat, un bon indicador dels intents de l’església de 
“recuperar” el terreny perdut, és a dir, de “recatolitzar” la societat.

CAPITAL DE PROVÍNCIA

La divisió provincial de 1822 considerava, per primera vegada, Girona com a 
capital d’una de les quatre províncies catalanes; decisió que fou definitivament 
confirmada el 1833. La capitalitat política va incrementar el sector de serveis a la 
ciutat.

La capitalitat política a més d’implicar la presència a la ciutat de les institucions del 
Govern Civil, la Diputació, l’Audiència Provincial (a partir de 1892) i l’Exèrcit, va tenir 
conseqüències socials i econòmiques, en la mesura que va suposar incrementar el 
sector terciari o de serveis. 
La nova divisió provincial es va fonamentar en el respecte als límits històrics externs 
de l’antic Principat de Catalunya, en la consideració dels límits naturals (en especial 
les vessants de les aigües i les carenes de les muntanyes) i altres dades econòmiques 
i de població. El fet que Girona fos capital del bisbat i que disposés d’un nombre 
considerable d’edificis públics susceptibles de ser destinats a establiments oficials, 
també va ser un factor que va jugar a favor seu.
 

REVOLUCIÓ I LIBERALISME

La revolució liberal a la ciutat a partir de 1835 seguí els vents que arribaven 
de les grans capitals del país, mentre l’oligarquia formada pels terratinents i 
comerciants defensava majoritàriament un liberalisme d’ordre. De manera 
irreversible es posava fi a l’Antic Règim, malgrat els intents (fallits) dels carlins 
de restablir-lo.  

La revolució alliberà una gran quantitat de sòl urbà gràcies a les desamortitzacions 
dels convents, cosa que facilità la instal·lació dels serveis administratius inherents 
a la capitalitat provincial i les reformes urbanes interiors. La ciutat, tanmateix, no 
perdé la consideració de plaça forta la qual cosa impedí l’enderroc de les muralles 
durant molt de temps. A finals del segle XIX nous corrents polítics (catalanisme i 
republicanisme) obtingueren representació dins l’ajuntament i es qüestionaren les 
bases del règim de la Restauració monàrquica instaurat el 1876. 

SEGONA REPÚBLICA I GUERRA CIVIL

Les eleccions municipals de l’abril de 1931 dugueren la victòria dels republicans a 
les grans ciutats (també a Girona), fet que fou l’avantsala de la fi de la monarquia 
que havia quedat fortament qüestionada arran de la dictadura de Primo de Rivera. 
L’aixecament militar de juliol de 1936 suposà l’ inici de la Guerra Civil i, al cap de 
tres anys, començà la dictadura franquista. 

Cases del carrer de la Rutlla destruïdes pel bombardeig del 29 de gener de 1939, 
en procés d’enderrocament per obrir el carrer Joan Baptista de la Salle.
Josep Trull · 1944 · Ajuntament de Girona. CRDI



Les botigues
Durant el segle XIX dominà el comerç tradicional vinculat al món dels oficis, que 
abastia tant la demanda de productes bàsics de la població en general (flequers, 
carnissers, espardenyers, llauners...), com una demanda de luxe (joiers, rellotgers) 
o més especialitzada relacionada amb la concentració d’eclesiàstics, militars, 
hisendats i altres sectors benestants de la ciutat (la llibreria San José –després 
Geli– s’especialitzà inicialment en la venda de llibres de temàtica religiosa). A 
les primeres dècades del segle XX, l’augment de la demanda potencià l’obertura 
de noves botigues, cada vegada més especialitzades (roba confeccionada, 
perfumeria i cosmètica, material elèctric...), alhora que tenia lloc la progressiva 
conversió de l’antic comerç artesanal, que produïa al seu obrador els objectes que 
després venia, cap al comerç modern basat en la venda de productes elaborats 
industrialment. 

El mercat i la fira
Els dissabtes, el mercat omplia tot el centre de la ciutat: a la plaça de les Cols 
(la Rambla) i l’Argenteria es venien verdures i comestibles, peix a l’edifici de les 
Peixateries (a la cantonada del carrer Santa Clara i les Hortes), hortalisses a la plaça 
de la Independència (on es concentraven els comerciants majoristes), cereals a la 
plaça del Gra (avinguda Sant Francesc), aviram a la rambla de Pi i Margall i, a la 
rambla Jacint Verdaguer, hi havia parades ambulants. El més vistós era el mercat de 
bestiar a l’areny del riu Onyar. A la plaça de les Cols i l’Argenteria hi hagué mercat 
diari, els matins a l’aire lliure, fins que les parades foren traslladades al mercat 
cobert del Lleó, inaugurat l’any 1944. Un encarregat municipal vetllava pel correcte 
funcionament dels mercats, sobretot perquè els venedors no cometessin fraus en 
l’ús dels pesos i mesures ni en la qualitat del producte. 
La fira comercial, que se celebrava, com ara, per les festes de Sant Narcís, servia per 
mostrar les darreres novetats en els àmbits de l’agricultura, la indústria i el comerç: 
des de maquinària agrícola, fins a detergents per a la roba, materials de construcció, 
ràdios o llums de neó. Es convertí, ja a finals del segle XIX, en un element de primer 
ordre de promoció i afluència de públic cap a la ciutat. Els interessos dels comerciants 
(i industrials) gironins foren defensats, a partir de 1910, per la Cámara de Comercio 
de Gerona, institució que no fou reconeguda oficialment fins l’any següent.

CAPITAL D’HISENDATS 

Girona es consolidà, a mitjan segle XIX, com el nucli d’atracció preferent de la classe 
dominant de les comarques gironines, els grans propietaris rurals o hisendats. 
Els hisendats vivien de les rendes que els proporcionava un extens patrimoni 
format per masos i parcel·les, sovint repartits per diversos municipis i comarques, 
i es consolidaren, al segle XIX, com un grup amb vocació de classe dirigent que 
participà activament en el procés de la revolució liberal i les institucions emanades 
del nou ordre.

Els hisendats eren un grup sobrevingut a la ciutat. L’any 1850, 53 de les 62 famílies 
dels hisendats que hi residien no n’eren originàries. La majoria procedien de 
la mateixa província (Baix Empordà, Gironès, Garrotxa, la Selva i Pla de l’Estany) 
i s’havien establert recentment a la ciutat, entre 1834 i 1850, sobretot arran de 
la inseguretat del camp provocada per la Primera Guerra Carlina (1833-1840). A 
partir dels anys trenta del segle XIX, doncs, Girona esdevingué “capital d’hisendats” 
i, com que aquests tenien els interessos econòmics repartits per una extensa zona 
geogràfica de la província, Girona es convertí, també, en centre d’interessos agraris. 
La ciutat oferia a les classes benestants la possibilitat de practicar una intensa vida 
social (al casino, el teatre, els cafès, els balls), la concertació de “bons matrimonis”, 
la formació dels fills a l’institut i l’accés a òrgans de poder polític més influents que 
els del poble d’origen.

CAP DE PARTIT JUDICIAL

Dins la xarxa urbana oficial que representaven els partits judicials de la 
demarcació, Girona ocupava un lloc de lideratge; els partits judicials han estat un 
clar instrument de cohesió comarcal, no endebades acabaren essent la base de la 
divisió comarcal de la Catalunya republicana.

Girona va ser el cap d’un dels sis partits judicials en què es va dividir la província 
el 1834, juntament amb la Bisbal, Figueres, Olot, Puigcerdà i Santa Coloma de 
Farners. Els caps de partit judicial van constituir la xarxa urbana oficial, en la 
mesura que, a més del jutjats, l’Estat va establir-hi els seus serveis perifèrics com 
les oficines d’hisenda, sanitat (subdelegats de sanitat), educació; les notaries, el 
registre civil, o la guàrdia civil. Dins la jerarquia urbana provincial, Girona ocupava 
el lloc principal com ho prova el fet que registrava el major nombre d’habitants 
així com la presència del major nombre de notaries de la demarcació. 

CAPITAL COMERCIAL 

L’increment de població i la diversitat de funcions que la ciutat anava concentrant 
potenciaren notablement, des de mitjan segle XIX, el paper de Girona com a centre 
comercial. A través d’una extensa xarxa de botigues, el mercat diari i el dels dissabtes 
i la fira per Sant Narcís, l’àrea d’influència del comerç gironí ultrapassava àmpliament 
el seu estricte marc urbà, i fins i tot comarcal. Sens dubte, aquest ha estat un dels 
elements que més han contribuït a reforçar la capitalitat regional de Girona. 

Joieria Quera, al carrer de l’Argenteria. 
Fotografia Unal · 1920-1930 
Ajuntament de Girona. CRDI

Botiga de barrets de Raimunda Creuhuet, 
a la Rambla de la Llibertat. 
Autor desconegut / Àngel Toldrà (e.d.)
1900-1910
Ajuntament de Girona. CRDI

Aparador de la Llibreria de San José de 
Francisco Geli, al carrer de l’Argenteria. 
Establiment fundat l’any 1879. 
Autor desconegut · 1910
Ajuntament de Girona. CRDI



INDUSTRIALITZACIÓ

LES NOVES INDÚSTRIES

El creixement industrial modern de la ciutat fou afavorit per l’aprofitament al 
màxim de l’aigua de la sèquia Monar i la desamortització de Mendizábal que 
alliberà sòl al sector del Mercadal, així com per la venda de patrimoni municipal. 
Fou vertebrat sobre tres sectors: la indústria del paper, el tèxtil i la construcció de 
màquines. 

Cal tenir en compte que durant 
el segle XVIII la ciutat no 
seguí, de forma paral·lela, les 
transformacions econòmiques de 
Barcelona i, al final de la centúria, 
la manufactura hi presentava un 
estat força precari. És per això que 
pren rellevància la industrialització 
del segle XIX que es perllongà a 
les poblacions veïnes de Santa 
Eugènia i Salt. Les empreses 
foren, tanmateix, d’una dimensió 
mitjana, limitades pel marc físic 
i l’entorn social, però algunes assoliren rellevància en la història de la producció 
catalana i espanyola, com ara les empreses: paperera La Gerundense, la foneria i 
fàbrica de turbines Planas i Flaquer i la fàbrica Grober de cintes, botons i cordons.

MOVIMENT OBRER

Les condicions dels treballadors industrials foren, a Girona, dures i difícils 
com arreu. La poca entitat de la massa obrera i el control exercit per les forces 
conservadores limitaren, però, les lluites dels treballadors industrials en una 
ciutat que, durant el segle XIX, mantingué el caràcter de plaça militar i el pes 
conservador de la tradició eclesiàstica.

L’organització de l’obrerisme arribà amb retard si el comparem amb d’altres 
poblacions fabrils (com ara Olot) que tenien una història de reivindicacions 
anteriors, més moguda. A mesura que ens endinsem al segle XX, el moviment 
obrer va prendre més força i connectà amb iniciatives sorgides a Barcelona. La 
mobilització fou canalitzada, en una primera etapa, per associacions d’ofici i, ja 
iniciat el segle XX, per institucions que superaren la lluita individualitzada. 

CAPITALITAT EDUCATIVA

La capitalitat educativa de la ciutat derivava de la presència a la ciutat d’alumnes 
procedents d’altres pobles, viles i ciutats que venien per cursar estudis de 
batxillerat, estudis professionals, eclesiàstics o universitaris.

Els centres educatius presents a la 
ciutat eren variats: el Seminari (on 
es formaven el futurs sacerdots 
diocesans), l’Institut Provincial 
(inaugurat el 1845, però hereu del 
Col·legi d’Humanitats creat el 1841), 
l’Escola Normal Superior de Mestres 
(creada el 1844) o bé la Universitat 
Lliure de Girona, on durant el breu 
període de temps de 1870 a 1874 
s’impartiren estudis de dret i farmàcia. 
A l’ Institut (que gaudia d’un notable 
gabinet de física, química i d’història 
natural) es formaven les futures 
classes mitjanes i professionals. El seu claustre de professors (a diferència del 
Seminari) es caracteritzava pel pluralisme ideològic. No fou fins a inicis del segle XX 
que s’hi matricularen les primeres dones. I els estudis femenins de magisteri no es 
començarien a impartir fins el 1914, quan es reobrí l’Escola Normal masculina (que 
el 1899 havia esdevingut elemental) i es creà la femenina.

Nens participants a les colònies escolars passant per la plaça del Vi. 
Autor desconegut · 1920-1930
Ajuntament de Girona. CRDI

Alumnes del col·legi Nostra Senyora del Carme, 
les Carmelites, realitzant una taula gimnàstica al pati.
Valentí Fargnoli · 1918
Ajuntament de Girona. CRDI

Fàbrica de gasoses Carbòniques Vidal. ·Autor desconegut · 1926
Ajuntament de Girona. CRDI



Les vies de comunicació a l’interior de la ciutat
El camí ral transcorria per l’interior de la ciutat emmurallada. Joaquim Ruyra ens 
dibuixa una circulació vivaç, amb carros de grans dimensions “més apropiats per 
a l’estabilitat que el moviment, que travessen la ciutat fent trontollar les cases”, 
arrossegats per sis o vuit bèsties. Hi afegeix diligències, tartanes i galeres que, vistos 
des de la plaça del Vi, discorren pel carrer Ciutadans i enfilen per la pujada del 
Pont de Pedra, construït el 1853 per comunicar de manera més còmoda ambdues 
ribes de l’Onyar. Així va ser durant molts anys, fins que la travessia de la ciutat 
va traslladar-se a la carretera de Barcelona, atreta per l’imant que significaven 
les instal·lacions de les diferents línies de ferrocarril i les indústries que es van 
escampar pel pla.

 

LES TRANSFORMACIONS URBANES

UNA CIUTAT CANVIANT

Girona es mantingué cenyida per les muralles i els seus baluards fins a les darreries 
del segle XIX. Malgrat això la ciutat canvià de fesomia a partir de les reformes 
interiors. 

Alguns dels espais conventuals del barri del Mercadal (com ara el convent de Sant 
Agustí i el de Sant Francesc) foren, amb les desamortitzacions liberals, nacionalitzats 
i posats en subhasta per ser destinats a urbanitzar-los formant, respectivament, 
la plaça de Sant Agustí i el carrer Nou (aleshores anomenat del Progrés). Les 
reformes interiors durant la segona meitat de segle es caracteritzaven per diversos 
plans d’alineació de carrers d’origen medieval amb l’objectiu de reduir-ne les 
“irregularitats”. Fou el 1897 quan s’enllestí el nou projecte d’eixample que superaria 
el cercle emmurallat. Amb l’arribada del nou segle les muralles començaren a ser 
enderrocades, malgrat els entrebancs posats per l’Exèrcit. 

UNA NOVA SENSIBILITAT PATRIMONIAL

A partir de la segona dècada del segle XX començaren a ser qüestionades les 
polítiques urbanístiques i de restauració de monuments decimonòniques. Ja no 
es tractava només de salvar els grans monuments medievals, sinó el seu context 
urbà.

La nova sensibilitat, molt amarada dels plantejaments romàntics, maldava ja no 
només per conservar la Catedral o l’església de Sant Feliu o per dipositar en els 
museus les restes més destacades dels monuments enderrocats, sinó per salvar 
els vells casals medievals (però també barrocs) i el teixit urbà sinuós i “pintoresc” 
de la ciutat vella, abandonant els projectes d’alineació. Es començaren a projectar, 
entre d’altres, la restauració dels palaus dels Agullana i de Caramany, la Pia Almoina 
o els Banys Àrabs. I es començà a pensar en el futur passeig Arqueològic. En tot 
aquest procés l’arquitecte gironí Rafael Masó trobà uns bons aliats en els influents 
arquitectes Jeroni Martorell, Josep Puig i Cadafalch i Ricard Giralt i Casadesús. 

EL FERROCARRIL I LES INNOVACIONS 
TECNOLÒGIQUES

EL TREN: ICONA DEL PROGRÉS

El ferrocarril facilitava el desplaça-
ment de les persones i les 
mercaderies. La seva arribada a 
Girona es retardà molt i no fou 
fins el 1862 que la ciutat va quedar 
connectada amb la capital del 
Principat i Madrid. Per connectar-
se amb França encara havien de 
passar setze anys més. 

En un primer moment a Catalunya, tan 
sols Barcelona estava en condicions 
d’acumular els capitals que requeria 
la construcció ferroviària. Girona 
esdevingué una espectadora amatent 
de l’arribada del que, els seus 
ciutadans, consideraven l’estendard 
del progrés. El dinamisme de les 
ciutats perifèriques de la regió de 
Girona va fer possible la construcció, 
a més, de diverses vies de línia estreta 
que tenien un dels seus extrems a 
la ciutat de Girona, cosa que en va 
reforçar la capitalitat.

ALTRES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES

Entre 1883 i 1886 es va dissenyar i construir la xarxa elèctrica local de la ciutat. 
Girona va esdevenir la primera ciutat de l’Estat amb enllumenat públic d’origen 
hidroelèctric. I amb l’arribada del nou segle XX els carros, les tartanes i les diligències 
moguts amb tracció animal es van anar substituint pels vehicles automòbils. La 
carretera de Barcelona esdevenia la nova ruta per travessar la ciutat. 

Durant les primeres dècades del segle XX el negoci de la fotografia experimentà una 
notable extensió, així com el cinema, ja que es crearen les primeres sales. La ràdio 
durant els anys vint i trenta del segle passat començà a complementar la premsa 
com a vehicle de comunicació social. Altres petits electrodomèstics, que havien 
de revolucionar la vida quotidiana de moltes llars, tardaren més a arribar. La dura 
postguerra, amb les seves precarietats, en fou la principal causa.

Tren engalanat a l’andana d’una estació, 
possiblement la de Girona. 
Salvador Crescenti · 1 de març de 1936
Ajuntament de Girona. CRDI



CULTURA

LA CULTURA PATRÍCIA

Foren diversos els espais de sociabilitat cultural de les classes benestants de la 
ciutat a finals del segle XIX: espais per al debat polític, les lectures, el lleure i les 
relacions socials. I per a la concertació de matrimonis. 

Els espais de sociabilitat patrícia eren p r o u 
diversificats. Uns tenien caràcter informal 
i tenien llocs en els interiors de les cases 
benestants (especialment els de les dones); 
uns altres estaven relacionats amb diverses 
institucions i societats (amb un marcat caràcter 
masculí). Dels relacionats amb el lleure 
destaquen els Jardins de la Devesa, el Teatre 
Municipal (on es representaven algunes òperes 
i sarsueles), el Casino Gerundense i alguns cafès 
com el Cafè Vila de la plaça del Vi, immortalitzat 
en la pintura de Jaume Pons Martí. 

Les lletres i les arts
Pel que fa el món de l’erudició i les lletres cal destacar l’Asociación literaria (1872-
1901), que publicà la Revista de Gerona (1876-1896); els seus membres practicaven 
una clara diglòssia: el castellà per als articles científics i d’història i el català per 
a la poesia. Fou la nova generació modernista (més iconoclasta) representada per 
Prudenci Bertrana i Miquel de Palol que adoptà plenament el català com a llengua 
moderna de cultura. Des del punt de vista artístic fou especialment notable la societat 
Athenea, durant els anys 1913-1917, que s’allotjà en un edifici creat expressament 
per l’arquitecte Rafael Masó, que en fou el principal promotor i on se celebraven 
exposicions d’art, conferències i concerts, seguint els cànons del moviment cultural 
del noucentisme. 

La comissió provincial de monuments
Esta nueva sensibilidad patrimonial supuso la superación de buena parte de los 
planteamientos de la antigua Comisión provincial de monumentos, creada en 1844 
para la promoción del proceso de creación del Museo Provincial en el claustro 
de Sant Pere de Galligants —que no se inauguró hasta las ferias de 1870— y las 
excavaciones de Empúries. Se prestó especial atención a los restos, los objetos, los 
documentos y los libros de los antiguos conventos desamortizados. El álbum de visitas 
de dicho museo registra la valoración entusiasta del historiador romántico Víctor 
Balaguer el 17 de octubre de 1882: «Vi y observé. Un recuerdo y un aplauso a todos 
los señores, dignísimos varones de Gerona, que han contribuido al establecimiento 
de este museo, gloria catalana». 

UNA ARQUITECTURA QUE EVOLUCIONA

Els carrers i les places de la ciutat ofereixen als ciutadans observadors un petit 
tast de l’evolució experimentada per l’arquitectura europea en els segles XIX i 
primeres dècades del XX. Poc o molt, tots els estils hi són representats.

A la segona meitat del segle XIX quan es tractava de fer arquitectura religiosa 
s’optava pel llenguatge neoromànic i neogòtic i, per a l’arquitectura civil, es preferia 
el llenguatge neoclàssic i acadèmic. Les línies sinuoses i la vocació d’integració de les 
arts decoratives en l’arquitectura pròpies del modernisme també hi tenen la seva 
representació; així com l’arquitectura noucentista, amb el retorn al classicisme, més 
austera i depurada. Pel que fa a l’arquitectura dels anys trenta del segle passat trobem 
les geometritzacions i els esquematismes propis de l’art déco en alguns pocs edificis 
i també l’arquitectura funcionalista d’avantguarda en escoles i alguns habitatges. 
Malauradament el primer exemple d’arquitectura religiosa d’avantguarda de la Girona 
contemporània (el temple dels pares claretians, construït el 1934) ja no existeix.

Farinera Teixidor, seu del diari El Punt. (C. de Santa Eugènia, 42) · Joan del Pozo · AHCOAC Demarcació de Girona. 

El cafè Vila
Jaume Pons Martí · 1877 · Oli / tela 
Museu d’Art de Girona
Fons d’Art de la Diputació de Girona 

Socis del Casino Gironí al saló de ball de l’entitat durant un àpat. · Foto Lux · 1927 · Ajuntament de Girona. CRDI



LA CULTURA INTERCLASSISTA I POPULAR

La sociabilitat de les classes populars es produïa en les tavernes, els carrers i les 
places, les fontades dels diumenges a les fonts de la vall de Sant Daniel, a les festes 
de barris i al carnestoltes. Un espai de sociabilitat per a les dones menestrals eren 
els llocs destinats a rentar la roba, ja fossin als safareigs dels terrats o als rius. 

Si bé els nous esports en els seus inicis també tingueren uns orígens patricis, com 
fou el cas del Girona Tennis Club (1917) ben aviat esdevingueren interclassistes i 
més populars. D’ençà de la creació del club de futbol Unió Deportiva Girona (1921) i 
la creació del camp de Vista Alegre (1922), el futbol era l’esport de masses preferit. 
L’excursionisme institucionalitzat nasqué amb el Grup Excursionista i Esportiu Gironí 
el 1919. Els toros (especialment d’ençà de la inauguració de la plaça el 1897) també 
atreien l’atenció de molts gironins. 

Cobla-orquestra Girona, amb el seu director i representant, Jaume Baró. 
Valentí Fargnoli · 1928-1929 
Ajuntament de Girona. CRDI

Partit de futbol al camp de la Unión Deportiva Girona a Vista Alegre, inaugurat el 1922.  
Autor desconegut · 1920-1930 
Ajuntament de Girona. CRDI

Retrat de grup d’un dels primers equips de la Unión 
Deportiva Girona, al camp de futbol de la Devesa.             
Autor desconegut · 1910-1920 
Ajuntament de Girona. CRDI

Saltadors de trampolí a la piscina de la Devesa. 
Salvador Crescenti · 1935-1940 
Ajuntament de Girona. CRDI

Cursa celebrada a la plaça de braus de Girona. 
Josep Jou · 1920-1936 
Ajuntament de Girona. CRDI



Dipòsit Legal: GI.1708-2015

MUSEU D̓HISTÒRIA DE GIRONA

Amb la col·laboració:

Textos: Mònica Bosch Portell i Joaquim Maria Puigvert Solà
Disseny gràfic: Mostra Comunicació

Carrer de la Força, 27 - 17004 Girona - Tel.972 22 22 29  
museuhistoria@ajgirona.cat - www.girona.cat/museuhistoriaMHG

gironamuseus

@Gironamuseus


