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El moment dol<; de Girona és per les 
tires de Sarit Narcís. ÉS quan tota la 
descomposició i tota l'angúnia 
d(aquestes pedres carregades de molsa, 
de llagrimes i d'avarícies, agafen un punt 
de verdet solemne; és quan el gris i l'or de 
Girona resulten més sepulcrals i més 
fora del temps. Perque, entre tanta glo
ria estil.tica, · els escarafalls de la inun
dació de carn humana serrada contra les 
parets dels carrerons són una mena de 
provocació untada de greix frese. Es fa 
en el cor de la ciutat gloriosa una 
barreja de ruralisme i "de pretensió 
urbana, escandalósament grotesca, i un 

tuf de perfumería, de fems, de tartanes 
i de naftalina dóna a l'aire aquella den
sitat aparatosa de la festa major. 
. El riu Onyar amb la mica d'aigua 
que arrossega deixa clapes i marges 
eixuts· on es- fa l'herba més tendra del 
món. Damunt d'aquesta herba dorm�n 
els gitanos i els pobres de .Girona; tots 
els pobres de Girona són prims i es
guerrats., tenen· una edat indefinida i 
un aire d'ocells de pas amb una ala 
i una pota trencades. Damunt d'aques
ta herba floreixen també els forns ·de 
les castanyeres. Les castanyeres de Gi
rona resen contínuament o diuen uns 
renecs que esclaten d1una ·manera tris
ta com les escopetes de pistó· de la ca
nalla. El· fum de les castanyes, .en fer

. se ·fose, es barreja am-b la boira i. dóna 
a l'ambient una sentida de guisat de 
les festes; aleshores respirar una mica 
de boira amb fum de castanyes torra. 
des resulta un aperitiu fet amb xiulets 
de merla i amb sospirs de núvia, un 
aperitiu delicadament rural. 

Més enlla del pont de pedra, a l'al-
1,ada de la Rambla de la Llibertat i del 
carrec de l' Argentera., el riu i les cases • 
de Girona s'ajunten amb la intimitat 
més impúdica. El· riu és el .pare pe- · 
da<; i el· confident de l'es miseriies d'a
quests pisos sense llum, d'aquestes ca
ses tombals i estrafolaries, en les quals 
el sexe dels homes i les dones, els gats; 
les arnes, les plices i les oracions, fan 
la vida més vergonyant i més tetrica. 
Pero els,darreres de les cases que s'abo
quen i toquen de peus a l'aigua, es 
treuen la careta i ensenyen a la llum del 
día ·les crostes vives, tota la purulenci1;1, 
tota la secreció de les pedres i les ani
mes; i en una actitud de vomit o en 
aquella actitud que adopten certes ve
lles en les reixetes dels confessionaris, 
es decanten. damunt de· l'aigua de 1'0-
nyar serpentejada déls colors més infec
tes i dels colors més delicáts, pero el co
lor que domina en aquest Uoc imponde
rable de Girona és el color de silencL 

• Aquest caprtol fou publlcat en el número 3 del setmanari «L'Opinló• amb ef 
tito! Les Pedres de Girona; !'autor, en publicar-lo novament en el .lloc que ll pertoca 
d'aquesta narracló, ha suprlmit unes guantes ratlles i unes quantes paraules, a les quals 
es va donar una interpr etació escandalosa, absolutament externa a les intencions de 
!'autor. (Nota a la p·rtmera edi.ci6.) 
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. En ·aquesta epoca de fires hi ha mol
tes boques untades i rnoltes esparde
nyes amb ,quatre arestes de boll a la 
sola, que. se'n va pe! carrer de Balleste
ries i fan cap a l'església de Sant Feliu. 
per contemplar la momia famosa de 
sant Narcis, bisbe, patró de la ciutat. 

Sant Feliu resulta un recargolament 
de pedra monumental i displicent, amb 
la caputxa mutilada ,pel. llamp. ÉS una 
església .freda i magnífica; l'encens que 
hi cremen, en arribar al nas fa olor 
d'eter l de paper d'Armenia. Sant Nar
cís és .una de les momies.que produei
xen més impressió. Va vestit de teles 
meravelloses. i de pedres de valor., i la 
gran paperina de la mitra se li clava 
entre els ossos del cap. En definitiva, 
sant Narcis és una reliquia horripílant. 
Dintre !'urna hi ha moltes troques de 
cotó fluix que després d'un cert contac
te amb el mort curen el mal d'orella. 

Sota les voltes de la Rambla, al mig
dia i en fer-se fose, en aquesta epoca de 
fires, els cossos són gairebé una cosa 
fluida, una pasta de tots colors que es 
fon i es barreja entre esgarips, rialles i 
convulsions; la gent s'atapeeix, es con
tori. i es liquida. Les mantes virolades 
que pengen ·es barallen amb les bogues 
deis· cafes, humides i negrenques. 
Aquests caf�s babcos de sostre de Gi
rona resulten ·una mena de forn, on els 
desvagats couen els .nervis., entre car
tes, boles de· billar, platets de llauna, 
xarrupets i .escopinades. 

A les taules. de fora es veuen joves 
amb els ulls en blanc, les m.i,ns suades 
i. les ·ungles tristes.. que duen un gra de
pebre a la llengua i,. encara que vulguin
somriure, uns cucs invisibles se'ls men
gen el cor de mica en mica; aquests jo
ves són els enamor.i,ts de les noies que 
passen. Entre aquests joves hi ha al
gun home madur amb el fetge ple de 
nicotina i algun militar llampant amb 
la cintura prima eom el cos de· les for
migues,. tot·perfumat de mandra.,·

La moral a Girona és un article de 
P.rimera necessitat. En els balls del Ca
sino i en el teatre principal, s'·hi veuen· 
entre aquelles coses banals .¡ incitants 
que tenen frescor d'amanida, alguns 
perfils horribles, ·perfils d'aristocracia 

absoluta. Són senyores carregades de 
diamants, amb uns vestits rancis, mag
nífics, gairebé. de pedra i amb els µlls 
en estat · de descomposició; al cost.at 
d'aquestes senyores hi so� haver un 
senyor amb bigoti de pel ·de fura que 
té la medul:la a passeig·. 

La molsa tombal de Gir.ona produeix 
certes taques d'un refinamen:t exagerat. 
No és estrany que en aquests·,carrers 
silenciosos hi hagi alguna dama que es 
punxa la pell per vici, algun fadrí har
ber que toca el violí de cara a les 
estrelles. 

La prostitució és rural i poc venti· 
lada; té gust de ceba crua i fa plo:-ar 
els -ulls. Les gangues només .són per a 
quatre desesperats que no pen;;en en 
res més tot el dia, pero que senten ,uro 
plaer molt agut per la discreció i l'her
metisme. 

En epoca de fires, totes aquestes mi
s�ries de tauleta de nit treuen foc per 
la punta, són el vinagre· que plora per
tot arreu, en les galtes dels burocrates 
desinflats. en el bigoti . dels mossos de 
cafe i en aquells llu<;os .pudents que es 
mosseguen la cua en les plates de les 
fondes, Tot esta arrebossat amb una 
mena de serradures de cabca de morts, 
tot respira una tristesa sexual irremis
sible. 

A l'altra banda de l'Onyar hi ha la 
devesa,.p·ero Ginna viu d'esquena a la 
devesa. No hi vol saber res, amb aquells 
plat-ans be!Hssima, descordats, allar
gassats, que sospiren cel ·amunt amb 
un .desig de respirar !'aire una miqueta 
més pur. La devesa representa un es
cepticisme -prudent, una tendra · com
prensió de les miseries humanes · i un 
refugi ple de bon sentit, davant la ro
nya medieval i: apassionada de les pe
dres.- Pero la ciutat no hi vol saber 
res. ·Aquella punta voltairiana, aquella 
color de casaques de seda i de camises 
excitants que· tenen les fulles dels ar· 
bres, e1 tremolar de Jlagrima i de som
riure que hi ha en l'airet de la devesa, 
no diu pels pulmons· que respiren sota 
les voltes un perfum de ·cor ·a les gra·e
lles. 

La vall de Sant Daniel té. la verdor 
més profunda, molt més rqmantica que 



la devesa; aquí les molses i les ·heures, 
tota -una· botariica arrapadissa i sense 
caiitat, · un "Verd ·:d·e· :casulla i de licor 
de.·menta, úntéh · els marges i les· 'runes· 
i ·fan! rriés: teatrals i més · carregats · d4!
fecte el · ca:m.pá:nar ide la :seu i · el cam- · 
panar mutilat dé· 'Sant Feliu· i aquell 
cámpanaret- 'Cle · Sant· Pere, de Ga:lligants, 
qüe ·té totes les gracies i sembla el 
barret· d'ull' pobre de l'any de -la pico:r. 

Mirar les ·pedrés • de· ·Girona des · de la 
val!· de •Sant Danie-1 ·és com •olorar les 
entranyes d'una rac;a que mai no ha 
fet un pinyol de debo, i que si amb les 
dents ha 'átrapat la gloria no se Ii'ha 
sabut ·aprofitar' i ·de seguida ha · parat 
la ma i' ha parat les costelles, · pensant
se que feia una cosa molt irrlportá.nt. 
Per a compreíldre la miseria i' la gran
d'esa d'a:quest: país, s'han de mirar les. 
pedres de Girona amb els ulls del cor, 
des de la,.va:Jl de Sant -Daniel, i el-'qui 
ho ·sapiga·· mirar així' veura una de les· 
coses · més intenses i · mé·s .fines que hi 
ha · a la terra: · 

· ·En ·aquesta 'epoca de fires, quan ·és 
alta: nit ·i· ·s•acaberr eTs sorolls i les ria
Ues, -Giroria es coríverteix ·en una gran· 
ha:rmonia dlossos venerables.' La -ciutaf 
perd .. aqU:ella punta de' gréix i aquella 
suor banal i' exagerada. Els•convents d� 
clausura, amb unes finestres com :�ps 
d'agulla, ·· les escales que no s'acaben 
mai i· · menen a les casernes, i. dmm: a, 
la Seu, els• carrerons on ploriqueja la 
llum: · d'un pl'dstíbul. e.Js palaus esgar
ra¡iats i mutilats 'en .els quals •riuen 
només que· una vella sorda i ·  una gata 
prenyada, · tota .. 'la • ·tra'dició plena de 
reuma i -d'orgµ-ll, que no ·acaben d'en
dolcir les 'boires, ni les cebes, :ni els 
pollastres ·del firal, ni les anques de• Jes 
noies · de· disset anys, tota la Girona de 
debo, eri el silenci de· la nit tardoral, 
és una mena de· v·i únic que dóná l'em
briaguesa ·de !'entusiasme. 

Aleshores s'agafa en bloc la vida i 
!'agonía d'aquestes pedres, es· récullén 
totes les sensacions del dia,' es respi
ren totes les·pudors i totes. les ·:olors, la 
mi:ca deis cucs· i la mica de ·1es roses, la 
tristesa i la violencia deis cossos, la 
superstició,- la mala llet, ·1a mandra i la 
ferocitat sexual, tot aixo en el · silenci 

de la nit es destil-la. es refina i es con
verteix en un ·Jicor tra:nslúcid, d'una 

' coloració singular, -com i la · ·pedra pre-· 
. ciosa enterrada-amb el cos 'd'una antiga 
: aba'dessa de -la qua! es ,canta que ''ª

m·orir comi;>lefainent vergé• pero cremas 

· da tata ella · per una.·i·ncurable-lúxúria 
cerebral. ... · 

En aquesta -nit soremne ·de Sant ·Nar
! cís, -les· pedres de :Gironá us serren les 

parets- 1d·e1 éor, us :resseguei:xen la m·e· 
. dulla amb una agulla finíssima, i us 

fan · plorar en una ·. explosió sentimental 
desguttarrada. Aleshores les pedres de 

· Girona ·us 'inviten a estimar·brutalment 
fins a pe:rdre les : pulsa:cions, · ''i encara 
és més possibl'e i que 'sense :cap mena :de· 

preparatiu :us .in:vitin a morir · d'una 
manera tenta',"sentint als llavis· una sa-, 
labrar especial,· ·desesperadament ínti
ma, desesperadament femenina: 
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