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Girona en 10 novel·les
Si Girona és un bon plató per sèries de televisió, també
ha de ser bona, esclar, com a decorat per a novel·les.
N’hem triat 10 de significatives per diverses raons, que
ens permeten viatjar literàriament per molts dels racons
de la ciutat i per la majoria dels seus barris. Conèixer
com som els gironins de ficció o traslladar-nos a
girones d’altres èpoques: la literatura ens permet
d’endinsar-nos a la nostra ciutat d’una altra manera.
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10. Les causes perdudes,
perdudes, Xevi SALA
Barcelona: Ed. Columna, 2011

Aquesta novel·la, amb la qual va debutar el periodista
Xevi Sala, la protagonitza un mestre desterrat a Font
de la Pólvora. Igual que en la seva següent novel·la,
En la pell d’un mort, que està ambientada entre Salt i
Santa Eugènia, Sala demostra un particular interès
per retratar la Girona més perifèrica: el “pati del
darrere” de la ciutat, els habitants menys afavorits, la
ciutat que més rarament apareix a les postals.
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9. El juego del ahorcado,
ahorcado, Imma TURBAU
Barcelona: Mondadori, 2005.

La Girona dels anys 80, el primer amor, les escoles
de monges, els centres d’FP, les motos, la música, i
un secret. Aquesta història d’amor entre dos
adolescents que arrenca en una biblioteca on els
protagonistes juguen al penjat, no podia faltar a la
llista. El llibre va tenir una versió cinematogràfica
dirigida per Manuel Gómez Pereira.
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8. Cera,
Cera, Miquel PAIROLÍ
Barcelona: La Magrana, 2008.

Miquel Pairolí és, amb justícia, recordat sobretot pels
seus dietaris. Tot i això, també va posar la seva prosa
excel·lent al servei de la novel·la. Cera és la darrera de
les seves novel·les, un testimoni de l’extinció de la
Girona “grisa i negra” i del surgir de la Girona de les
grues i de la totxana.
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7. Delictes d’amor,
d’amor, Ma Mercè ROCA
Barcelona: Planeta, 2000.

Roca va guanyar amb aquest llibre el premi Ramon
Llull de novel·la l’any 2000. És el retrat psicològic d’un
sabater gironí, Narcís Besora, un empresari d’èxit, un
home culte i refinat amb un secret: una atracció
irrefrenable per les nenes. Un tema arriscat que Maria
Mercè Roca va saber tractar amb encert.
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6. La gàbia d'or,
d'or, Antoni PUIGVERD
Barcelona: Empúries, 2000.

La gàbia d’or és, segurament, el retrat més acurat de la
Girona de finals de segle XX. De la Girona del món de
l’art i de la cultura, de la política i del periodisme del
moment. És també el retrat de la generació que va fer
la transició i que llavors copava la vida civil de la ciutat i
que ja podia començar a mesurar la distància entre els
seus somnis i la realitat.

12345678910
678910

5. Los cipreses creen en Dios,
Dios, J.M. GIRONELLA
Barcelona: Planeta, 1953.
Llibre enorme pel què fa a número de pàgines (900 a les que
podem sumar-n’hi les més de 2000 dels tres llibres que
conformen la tetralogia) i pel què fa a número d’exemplars
venuts (més de 2 milions). El llibre va ser un dels grans
fenòmens editorials del franquisme. Aquest primer llibre
segueix una família gironina, els Alvear, just abans que esclati
la guerra civil. En la resta de volums els Alvear passaran la
guerra (Un millón de muertos), la postguerra (Ha estallado la
paz) i arribaran fins a la mort de Franco (Los hombres lloran
solos). Uggcnna aventura literària per als lectors més voraços.
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4. La fi del món Girona, Joaquim RUYRA
París, 1946

Tot i que no és cap novel·la, no ens podem estar de
ficar aquesta narració de Ruyra a la llista. Narrada per
un noi que estudia al seminari, la història presenta una
Girona pertorbada per una profecia. La descripció que
s’hi fa de les cases del riu, o l’escena que transcorre a
les escales de la catedral són inoblidables. La trobareu
dintre del llibre de narracions, La Parada, tot ell
imprescindible.
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3. Un dia tranquil,
tranquil, Ponç PUIGDEVALL
Barcelona: Tusquets, 2010

El dia tranquil en el qual seguim a Nicolau Batet
comença a Girona i acaba a Sant Feliu. Escriptor en
crisi, dipsòman inexpugnable, Batet és el fracassat
més reeixit de la literatura gironina. També és un èxit
rotund la prosa implacable de Puigdevall que ens
condueix amb eficàcia per les peripècies
extraordinàries i banals de Batet i els seus amics.
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2. Las
Las leyes
leyes de la frontera,
frontera, Javier CERCAS
Barcelona: Mondadori, 2012.

Girona apareix d’una manera o altra a la majoria de
llibres de Javier Cercas, un dels escriptors gironins
més reconeguts. Aquesta la protagonitza la Girona dels
quinquis, dels delinqüents juvenils de finals dels 70.
Una novel·la trepidant sobre el passat i el present i
sobre la veritat darrera dels mites.
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1. Josafat,
Josafat, Prudenci BERTRANA
Girona: Ela Geminada, 2014

La catedral és sens dubte la icona més gironina i té
certa lògica que el gironí literari més indiscutible hi
treballi com a campaner. La història de Josafat que
evoca la de la bella i la bèstia, no és que no pogués
faltar en aquesta llista, sinó que seria estrany de
trobar-li en un altre lloc que no fos el primer.

