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Alberto Oliart Saussol
Contra el olvido
«Las casas de prostitución de Gerona, con su salón, que 
más era pobre zaguán, en la planta baja, con un mostrador 
que quería ser barra en las más importantes, y donde se 
tomaban alcoholes venenosos atendidos por las pupilas con 
las que, algún que otro cliente, acababa subiendo a las 
habitaciones». 

Josep Pla
Versos escandalosament prosaics i lliures
«Després del notari passava la puteta d' El Racó amb unes 
mitges pornogràfiques i un gran taló a les sabates de doré, 
que era un color fictici i il·lusori com la senyoreta mateixa.
Pobra i desgraciada senyoreta!
Però, per tres pessetes, què es podia demanar més?»

Narcís-Jordi Aragó 
Girona, ara i sempre
«La prostitució és a Girona especialment sòrdida, com 
correspon a una ciutat reprimida.» 

Emili Casademont 
Article al Diari de Girona
«Aquelles cases de pepes, d'aspecte exterior rònec, tenien 
un estrany encís, barreja de cordialitat i seriositat. Les seves 
“nenes” solien ser amables, simpàtiques... i honrades. Sí, ho 
dic bé. En el fons, generalment, eren unes bones noies que, 
per diferents circumstàncies, s'havien llançat (o havien estat 
llançades) a aquella dissortada vida. I, de tant en tant, hom 
podia trobar en aquells bordells alguna “nena” sorprenent. Al 
començament dels anys cinquanta, per exemple, n'hi hagué 
una, ja una mica granadeta, que posseïa els títols de 
llevadora i infermera.»

Prudenci Bertrana
Josafat (1906)
«El plaer podia comprar- se no gaire lluny, allà sota, ran de 
campanar, en unes cases pobres, de teulades rònegues.» 
Josafat «sotjava hores i hores» des de la seva talaia: «[...] de 

vegades aconseguia de 
veure en el fons, a gran 
distància, una figureta 
minúscula, lleugera de roba, 
que apareixia un moment en 
algun terrat o traspassava 
una golfa. Sovint, dins el 
marc d'una finestra, darrere 
unes cortines virolades, 
albirava uns braços nus, una 
cabellera deixada anar o un 
confós remolí de roba blanca 
que l'incitava i l'omplia de 
curiositat voluptuosa.» 

Josep Roig i Raventós
Esbarzer (1929)
«Era un carrer estret, propici de la fosca, la humitat i el vici. 
Era un carrer que es veia que tenia la consciència fosca i 
que s'amagava les turpituds en la penombra i estretor de les 
cases altes. De cap a cap del carrer curt no es veien altres 
botigues que tres tavernes sòrdides, on la sentor de l'aiguar-
dent, la fortor del fum de tabac i els perfums ordinaris que 
gastaven les dones es barrejaven en l'aire tèrbol. No hi 
havia altres veïns que les prostitutes de la ciutat antiga, 
acoblades en aquell barri 
trist, fosc, abandonat, vell i 
brut, on esclataven les 
rialles i les cançons de les 
dones marcides pel tedi de 
la vida reclosa i pel cansa-
ment del vici. Eren les set 
del vespre. [...] Les batalla-
des de les hores es sentien 
caure damunt de tota la 
ciutat com una veu del cel. 
Quina pena feien aquelles 
batallades sonores, castes i 
conselleres, que entraven 
amb passes de gegant dins 
del barri de les desventura-
des meretrius, presoneres 
de llurs vides incertes!.» 

José Maria Gironella
Los cipreses creen en 
Dios (1952)
«En realidad, también en la 
Barca se vivía en comparti-
mentos cerrados: los 
murcianos tenían una 
colonia y sus costumbres, los gitanos tenían las suyas, los 
traperos sólo se interesaban por los demás si éstos tenían 
algo que vender a precio regalado, los comerciantes se 
parapetaban tras sus sucios mostradores; y en cuanto a las 
mujeres de mala nota... eran la pesadilla de César, tal vez 
su más difícil obstáculo.» 

Carlos Barral
Años de penitencia (1975)
«Seguíamos con una ronda por las tabernas de tapas del 
centro y terminábamos en el barrio de las putas, es decir, el 
de la catedral. Porque los prostíbulos de la ciudad estaban 
sabiamente agrupados en el corazón del casco medieval, 
entre las casonas de los canónigos, y tenían una enorme 
ventaja sobre los de Barcelona. Como en Méjico, tenían bar 
y se utilizaban tanto para la fornicación como para los entre-

tenimientos alcohóli-
cos. Eran además 
baratos. Las putas, al 
margen de la frecuen-
cia con la que uno se 
ocupase de ellas, se 
convertían en camara-
das de barra y botella. 
Y eso hacía las noches 
largas y amables.» 

Xavier Hereu
Records del Barri Vell  (2006)
«Tornant a la botiga, venia de vegades una veïna rica, de 
l’alta societat. Mentre triava fruita, entraven esverades dues 
noies del Rosa, que feien amistat.
Amb son a les parpelles, discretes, saludaven; i la senyora 
rica no feia escarafalls.

Bon dia, els contestava, mentre 
elles agafaven dues cebes rodones 
i una cabeça d’alls.
No totes les meuques eren esboja-
rrades. N’hi havia de serioses, 
conscients que el seu dolor nodria i 
educava un fill de ses entranyes 
que lluny d’allà creixia, curat com 
una flor.
Els veïns ho sabien i mai no judica-
ven a un altre pel seu físic, butxaca 
o fosc treball. Simplement convivien 
i reien o ploraven els impulsos de 
vida, des de Pedret al Call»

El llibre La Girona pecadora, de Gerard Bagué 
(editorial Llibres del  Segle) és fruit de l’estudi 
“Memòries del barri xino de Girona”, que va ser el 
projecte guanyador l’any 2006 de la Beca 8 de 
Març, d’estudis històrics de les dones de Girona, 
convocada per l’Ajuntament de Girona.

Agraïments: A més dels estudiosos i tècnics municipals que han 
estat consultats, volem agrair especialment les aportacions de les 
dones que van exercir la prostitució al barri, així com dels veïns i 
comerciants, sense els quals no hagués estat possible reconstruir el 
passat d’aquest espai proscrit.

Maria González, La Vedette, va 
ser una de les mestresses més 
populars del barri
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Durada 1 hora i 15 minuts aproximadament
Sortida  MHG carrer  de la Força, 27
Es recomana reserva prèvia
Preu: 4 euros  (reduït 2 euros)

Més informació i inscripcions:
Museu d'Història de Girona
972 222 229- www.girona.cat/museuhistoria

La memòria secreta 
de la Girona pecadora

@Gironamuseus facebook.com/gironamuseus

Valentí Fargnoli

Dissabtes 18 d'abril - 11 h 
Dissabte 25 de juliol -18 h
Dissabte 29 d'agost -18 h
Divendres 26 de setembre - 11 h
Divendres 31 d'octubre - 11 h
Divendres 28 de novembre - 11 h



Una passejada per l’antiga geografia urbana 
de la prostitució local, que es concentrava 
sobretot als carrers de Bellaire, de la Pujada 
del Rei Martí, del Portal de la Barca, del Pou 
Rodó, de les Mosques i de la Barca, un entra-
mat d’ombrívols carrerons on les prostitutes 
oferien els seus serveis en una vintena de 
locals.

Que  analitzarà la transformació del barri de 
Sant Feliu i l’evolució de la vida quotidiana 
d’aquest indret proscrit a través de textos 
literaris, de dades històriques i dels testimo-
nis dels veïns i veïnes.
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Ricardo Bobis

El carrer del Pou Rodó

Croquis dels locals elaborat per la revista Presència el 1990

Peu de foto: Al padró municipal de 1955 hi 
apareix prostituta com a "oficio u ocupación" 

Ricardo Bobis

A continuació podeu llegir alguns fragments de relats que 
feien del barri alguns escriptors.


