LA PARROQUIA DE
SANTJOSEPDEGIRONA ;
ARTI HISTORIA

Una presencia
comunitaria
U N DELS EMBLEMES DE LA RELACIÓ

Lsglésia-món és la coiniinitac, que
s'estincola en una silueta física, en
un edifici que multes vef^ades adquireix singularitat. La sL^va crónica pot
ser diversa, per mocivacions i senriments. Joaquim Rabaseda ha enregistrar la crónica de la parT()quÍa de
Sant Josep. El Ilibre ja en seria la
historia si comencés amb la primera
pedra en aquell .solar dels afores de
Girona, l'any 1951, pero Rabaseda
va for^a mes enllá i ens sitúa en
aquella ciutat en creixement, i per
exemple exhaureix la cronolo!,'ia fins
a donar l'any del naixemcnt de
l'arquitecte. La historia té uns protagonistes dels quals se'ns revelen trets
for^a desconefjuts, comeni^ant peí
bisbe Josep Cartaña, amb idees de
RABASEDA i MATAS, Joaquim.
La parroquia ífe Sam Juse/i forta personalitat destinades a una
de Gíroriíi, ATI I histÚTia. certa confronració amb les de
Cnl-lecció Fmnccsc EixJmt^nis.
Tarquitccte, Joaquim M. Masramon.
Girona, 19%. i24pag.

Aquest es Iliura ai projecte de Sant
Josep amb un apussionament dif^e
del verset bíblic «el lel de la ceva
casa em consumeix». Masramon va
pensar i dibuixar classicament capitells corintis, que apareixen per primer cop a la página 44 del Ilibre,
pero després va canviar radicalment
i treballá nous projectes amb elements populars, rafees de masia i
tocxo de Vilafant, que ja no va abandonar. Rabaseda diu que Masramon
experimenta una xamera d'evolució
professional. S'edificá la parroquia
actual i en va sortir el que eminents crítics europeus qualifiquen
de millor Eemple modem d'Espanya. El rector, Mn. Francesc Puig, hi
aporta el seu exceMent sentit de la
liturgia, ja canvianc. L'artista
Doménec Fita va ser cridar a l'hora
de dotar Sant Josep d'obra escultórica i la realitia en diverses imatges

valentament integrades a l'entom.
Joaquim Rabaseda dona dades
ignorades: variacions de piánols,
interés primmirat pels materials. I
també explica el contrast de parers
entre ¡'arquitectura i l'art i TEsglésia oficial: el bisbe Carraña iniroduí
una imatge de sant Josep totalment
dissonant en el recinte. Tot es pot
llegir planerament explicat, pero
profiindament documencat.
Després d'una primera pedra
en venen mes sense data ni notaris. Aquest és el cas d'una parroquia, perqué el concepce de temple no s'exhaureix en el seu aspeete físic. Hi ha una comunitar sense
última pedra. Per aixo l'autor dona
noticia també de la comunitat de
pedrés vives i ens porta mes enlla
del context urbá d'un edifici.
Jordi Daímau

Análisi
d^una área urbana
L'ÁREA URBANA DE G/RONA: un
eapai per alfutur és un Ilibre especial, poc habitual, la qual cosa el
ta ja atractiu d'entrada. Es especia! per la seva diversirat temática: s'hi tracten aspectes de caráter
social, económic, cultural, urbanístic, infraestructural i institucional, tot piegat des d'una perspectiva globalitzadora i sintética. Es
especial també per l'ambit territorial escoilit. Ja era hora que aigú
comencés a dir -a escriure, en
aquest cas- les coses peí seu nom:
la "ciutat real» de Girona no es
circumscriu ais seus límits administratius, sino que abasta un conVICENTE, Joan;
junt de catorze municipis, amb
CASTAÑER, MargariJa;
una superficie total de 303 kmZ
BOVER, JoaLiviim {cminlinadürs),
L'árca urhanii Je Ginma: (la Girona «oficial» en té només '
un i:s¡xii per al fmur. 38) i una població global de
PniRrup i Universitat de Gimna
116.000 habitants (a les mateixes
^ainli la aiMahoraciií Jf rAjuntament
dades del 1994, Girona supera de ¡
JeGirona). Girumi, 1996. Mi pag.
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poc els 72.000 hab.). Agradi o no
agradi -i mes enllá de picabaralles
políciques localistes d'escás
interés-, el fet és que aquesta és la
veritable área urbana de Girona,
la real, la quotidiana.
L'originalitat del Ilibre rau
també en el seu finan^ament i en
la seva estructura i formar. En
efccte, no és gaire freqüent (sortosament, ho és cada cop mes) que
una empresa privada acudeixi a la
Universitat i a l'Ajuntament amb
una proposca concreta i un
finaníament adequat. Jordi Vidal,
a través de Progrup, va donar
aquest pas i, peí que es desprén en
llegir el seu text introductori,
n'está mes que satisfet. Seria mole
esperani;ador pensar que aquesta i
d'altres iniciatives similars aniran
animant en el futur immediat els
diversos sectors económics giro-

nins, encara no del toe conscients
del que la Universitat poc fer per a
ells i del que ells poden fer per a la
Universitat.
En relació al formar cal destacar-ne la qualitat de la impressió i la gran quantitat d'informació que es transmet d'una forma
subtil i gens feixuga a través de
taules, gráfics i mapes. Entra bé,
sense anar mes lluny. Peí que fa a
l'estructura, és interessant ressaltar-ne la combinado dels capítols elaborats pels autors amb
una mena d'apéndix final d'una
trentena de pagines que, amb el
títol «Deu visions de Girona»,
recull l'opinió de deu persones
significatives de la vida social,
económica, política i cultural de
l'entorn gironí.

Joan Negué Pont
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