
UNA CIUTAT SUMA DE LA SEVA HISTÒRIA 

El darrer dia 27 de gener els alumnes de segon de batxillerat que cursen l’assignatura 

d’Història de l’Art van anar d’excursió a Girona, fent un recorregut per alguns dels llocs 

més emblemàtics de la ciutat.  

Un cop arribats a la capital de la província, els alumnes, acompanyats pels professors 

d’Història de l’Art i Geografia, ens vam dirigir cap a la Seu de la Generalitat a la ciutat. És 

un edifici constituït per dues parts molt diferenciades: una antiga església, ara sala 

d’actes, i hospital fora de la muralla destinat a la gent amb menys recursos, ara seu de la 

institució, d’estil barroc i neoclàssic, i una part moderna, un edifici amb una gran façana 

de vidre que dóna molta lluminositat natural a l’interior, una gran cornisa, i una escultura 

d’art pop just al davant.   

El creuament del riu marca el pas entre la ciutat moderna i l’antiga. El barri antic de Girona 

és l’anomenat barri vell, el centre històric de la ciutat, amb restes romanes i, sobretot, 

medievals: la ciutat que coneixem actualment és la suma del que han aportat totes les 

èpoques al llarg de la història. Disposats a conèixer més sobre la història de la ciutat, ens 

endinsem al cor del centre històric, la Plaça del Vi, on s’emplaça l'Ajuntament de Girona 

i el Teatre Municipal d’estil renaixentista, cèntrica i molt utilitzada per actes i punt on 

sovint acaben multitudinàries manifestacions.  

El barri vell de Girona destaca pel seu patrimoni, molt ben conservat gràcies a la 

normativa urbanística especialment dedicada a protegir i rehabilitar les façanes dels 

edificis per salvaguardar l’atmosfera general de la zona, entre d’altres aspectes com la 

restricció del trànsit i d’elements moderns. És una normativa urbanística molt exigent que 

ha aconseguit crear una zona exemplar a través d’un gran procés de rehabilitació els 

últims 30 anys. Els usos de les edificacions d’aquesta zona són diversos: seu d’institucions 

polítiques (l’ajuntament, la diputació), públiques (com el rectorat de UdG), usos culturals 

(teatre, museus, facultats de lletres i educació, la fontana d'or - caixa fòrum, entre 

d’altres), usos residencials (avui dia una de les zones més cares de Girona) i comercials 

destinats, sobretot, a suplir les necessitats del gran turisme.   



Després de la breu parada a la plaça, continuem pels estrets carrers del barri vell, aturant-

nos al caixa fòrum i observant la seva edificació contemporània amb voluntat d’imitar els 

clàssics, a la famosa pujada Sant Domènec, al Museu d’Història dels Jueus reflexionant 

sobre la seva importància a la ciutat al llarg del temps, i aviat sortim d’un estret carrer 

trobant-nos amb la magnífica catedral.  

La catedral gòtica de Girona és la catedral barroca més ampla del món i la gran escalinata 

davant la façana principal contribueix al seu monumentalisme. Com és tradició, pensem 

un desig i pugem sense aturar-nos. És un edifici que resumeix diferents etapes històriques 

de la ciutat, ja que molts esdeveniments històrics van arribar a afectar la seva construcció, 

i la seva façana pantalla amb un gran retaule de pedra amb elements característics del 

barroc i una gran rosassa de 1733 en són un clar exemple.  

Dins la Catedral, arcs ogivals, columnes adossades, encreuaments, claus de voltes i 

capelles ens  envolten. És una arquitectura gòtica amb elements i trets característics 

d’estils posteriors. En l’antiguitat, l’edifici, finançat pels gremis, representava a la ciutat: 

la grandesa de la catedral era igual a la grandesa de la ciutat, i viceversa. És per aquesta 

raó que, davant el creixement de la ciutat, es va construir la catedral actual a sobre el 

temple romànic existent, que poc a poc quedava insuficient. Tot i començar a construir 

l’edifici en 3 naus, després d’aturar-se momentàniament la construcció, es va acabar amb 

una nau única, fet molt controvertit per la preocupació que l’edifici no fos suficientment 

resistent. 

Amb la voluntat de veure les restes romàniques de l’edifici, ens endinsem al claustre de 

l’antiga basílica romànica, zona de meditació pels clergues. Després del breu passeig pel 

claustre observant els elements iconogràfics dels capitells, passem al museu de l’edifici a 

veure el tapis de la creació, únic malgrat es creu que potser només és un fragment de la 

totalitat de l’obra i que queda lleugerament degradat pel lateral esquerra degut al 

menyspreu que es va donar a aquest tapis durant segles. Cal destacar que en el seu 

moment ja era un tapis arcaïtzant.  

 



A l’exterior de la Catedral, dediquem uns minuts a observar l’entrada de l’antiga muralla 

romana. A extramurs, visitem una petita basílica gòtica, tot i que amb elements romànics, 

molt propera a la Catedral. Després de la visita al Museu d'Art de Girona i una breu 

explicació d’alguna de les seves obres més importants, ens dirigim a la seu de la Facultat 

de Lletres de la UdG, emplaçada en un antic monestir rehabilitat que ha aconseguit 

canviar l’antiga atmosfera marginal de la zona. Passejant per a muralla i aturant-nos en 

una de les seves torres per observar algun dels trets urbanístics característics de la ciutat, 

ens vam dirigir novament cap a l’estació. 

En definitiva, una excursió que intenta resumir algun dels diferents moments històrics i 

trets característics de la ciutat de Girona a través de l’estudi del seu art i el seu urbanisme.  


