Girona

17,18 i 19 de novembre de 2017
El divendres a la tarda i cap al vespre anem arribant les 39 autocaravanes que participarem a la
sortida del mes de Novembre.
El lloc de trobada és l’àrea
d’autocaravanes de Girona. Àrea
que es troba al Carrer Bullidors,
concretament en aquestes
coordenades:

N 41º 59’ 26,5’’
E 2º 48’ 12,1´´
El matí del dissabte, a les 10 del matí, sortim a peu en direcció al
centre de Girona que es troba a uns 4 km.
A Girona, ens dirigim cap a la oficina de Turisme, on dues guies
ens esperen per acompanyar-nos durant la nostra trobada. Ens
repartim en dos grups per començar la visita guiada, durant la qual
visitarem els llocs més representatius de Girona.
Comencem la ruta travessant el pont sobre el riu Onyar per anar
fins al casc antic.
La primera parada la fem davant de l’estàtua de La Lleona situada
prop de l’església de Sant Feliu. És la representació d’una petita
lleona sobre una columna i al costat una petita escala per poder
pujar fins al nivell on es situa l’estàtua. Constitueix un dels símbols
de la ciutat i està relacionada amb una llegenda que diu que per
poder tornar a Girona has de fer un petó al cul de la lleona, de
manera que també moltes persones del nostre grup compleixen
amb el ritual per tal de poder tornar algun dia a la ciutat.

Com ja hem dit, al costat d’aquesta estàtua es troba
la Basílica de Sant Feliu. La seva construcció es va
allargar des del segle XII fins al XVII, per tant, s’hi
poden trobar diversos estils, com el romànic, el gòtic i
el barroc. Són també importants les tombes romanes
dels segles II,III i IV que es troben al seu interior.

Mentre observem la façana barroca de l’església, la guia que ens acompanya a la nostra visita ens
parla d’un altre dels símbols de la ciutat: les mosques de Sant Narcís. Ens explica que a Girona
van tenir lloc diferents guerres contra els francesos, però els gironins en van guanyar una: la
guerra de les mosques i va ser al 1285 quan els francesos van voler ocupar la ciutat, al no poder
aconseguir-ho, van entrar a l’església de Sant Feliu, que estava fora muralles, i van voler profanar
la tomba de Sant Narcís, però quan ho van fer, del sepulcre del Sant van sortir un munt de terribles
mosques que van dirigir-se cap al campament militar per picar i atacar ferotgement tant als soldats
com als cavalls, de manera que els francesos van haver de marxar cap a França sense conquerir
Girona.
Continuem la ruta i passem per davant
d’una capelleta, al costat mateix
de l’antic convent de Santa Clara.
Aquesta petita capella està dedicada a
Sant Narcís, patró de Girona. La seva
festivitat es celebra el 29 d’octubre.
Des d’aquest indret gaudim d’una
bona vista de la façana nord de la
basílica de Sant Feliu, de la Catedral i
de la torre Carlemany.
Una mica més endavant, arribem a
dos edificis emblemàtics de Girona.
A l’esquerra, Sant Nicolau i a la dreta,
Sant Pere.
Sant Nicolau és una capella romànica del segle XII situada dins del recinte del monestir de Sant
Pere. Sant Nicolau era l’església parroquial mentre que l’església de Sant Pere estava dedicada
exclusivament als monjos. Al 1835 la capella de Sant Nicolau va passar a mans de particulars i
es va convertir en magatzem, fins que va ser adquirida per l’Ajuntament de Girona. Actualment és
una sala d’exposicions.

Pel que fa a Sant Pere de Galligants és un antic
monestir benedictí (1130) i ara és la seu del Museu
d’Arqueologia. Destaca la seva rosassa i el campanar
octogonal.
Una mica més endavant trobem un pont que passa
sobre el riu Galligants, afluent de l’Onyar, actualment
sec, que és un dels quatre rius de la ciutat.

Continuant la nostra ruta passem per la Plaça dels Jurats on podem veure restes de l’antiga
muralla.
El següent edifici que trobem és el dels Banys
Àrabs. Malgrat el seu nom es va construir en
època cristiana (1194) amb una estructura típica
dels banys musulmans. L’edifici va funcionar com
a banys públics fins al segle V i a partir d’aquell
moment es va reutilitzar com a convent de monges
de clausura conservant la seva estructura original.
Ens dirigim cap al Portal Nord de l’antiga muralla
i arribem a la Plaça de la Catedral. La vista de la
Catedral des d’aquest indret, al capdavall de les
90 escales que uneixen la Plaça amb l’església,
és impressionant. Aquesta vista és també un
dels símbols de la ciutat, una de les imatges més
característiques.
A l’origen, va haver una catedral romànica (segles
X i XI), construïda sobre un antic temple romà.
D’aquesta església romànica es conserva només la
torre Carlemany que fa les funcions de contrafort
de l’església gòtica i el claustre. L’aspecte més
important de la catedral és que té la nau gòtica més
ampla del món (22,98 metres). Es va començar
a construir al segle XIV però les obres no es van
acabar fins al segle XVIII. La façana és barroca i
també construïda al segle XVIII.

Després de contemplar la catedral enfilem cap al Passeig Arqueològic i veiem l’única gàrgola de
la catedral amb figura humana
que és la gàrgola de la Bruixa
que es relaciona amb una
de les llegendes de la ciutat.
Aquesta gàrgola representa
una dona amb la boca oberta i
vestida amb un llarg vestit i un
tocat. Segons la llegenda era
una dona que odiava la religió
i es dedicava a tirar pedres als
fidels que anaven a missa o a
la processó, però un dia Déu
la va castigar i la va convertir
en pedra i la gent cantava:
“Pedres tires, pedres tiraràs i
de pedra et quedaràs”.
Continuant pel Passeig Arqueològic
arribem fins a la muralla i fins a la
Torre Gironella i Torre del Castell.
Les muralles de Girona es remunten
fins a l’època romana i després van
ser reforçades i ampliades a l’època
medieval i en èpoques posteriors, ja
que degut a la situació estratègica
de Girona la defensa de la ciutat era
un tema molt important.
Actualment, les restes de les
muralles constitueixen un passeig
agradable i que permet obtenir
una vista privilegiada de la ciutat.
D’aquest passeig, en fem només un
petit tastet perquè hem de continuar
amb la nostra visita.
A continuació, creuem el
Call Jueu, un barri de petits
carrers d’estructura medieval
on vivia una de les comunitats
jueves més importants de tot
Occident. Van arribar a viurehi unes 800 persones, entre
elles importants filòsofs i
poetes. Cal destacar el metge,
poeta i filòsof Nahmanides.
També es va crear a Girona la
primera i més important escola
de càbala i que va funcionar
fins al segle XIII.
Del Call arribem a la Rambla que discorre paral·lela al riu Onyar i és el lloc de passeig i de
trobada dels gironins i sobretot una avinguda molt comercial.

Enfilant ja la part final de la
visita, tornem a traspassar
el riu Onyar en aquest cas
pel Pont de les Peixateries
Velles (1877). Aquest pont va
ser construït per l’empresa
Eiffel, constructors de la
famosa torre Eiffel de Paris.
Des d’aquest pont podem
veure aquesta imatge tan
coneguda de Girona de
les cases de colors sobre
l’Onyar.
Arribem a la Plaça de la Independència, ja a l’altra riba de l’Onyar i aquest és el punt final del
nostre recorregut. És una gran plaça porxada d’estil neoclàssic i construïda al 1855. Al mig de la
plaça hi ha una escultura dedicada als defensors de Girona durant la guerra del Francès.
En aquest lloc, molt concorregut i
animat a aquesta hora, donem la
visita a Girona per acabada i ens
acomiadem de les nostres dues guies
que ens han acompanyat durant
aquesta completa i interesant visita.
Un cop acabat el recorregut, alguns
companys tornen a l’àrea per dinar i
altres ens quedem a dinar en algun
dels molts restaurants del casc antic
i així podem aprofitar la tarda per
fer un passeig per altres zones del
centre de Girona que no hem pogut
veure durant el matí i fer una visita
també a l’interior de la Catedral.
Així
ho
fem,
però abans de
marxar
de
la
ciutat,
mengem
per berenar un
dels típics xuxos
de Girona que
són una veritable
delícia i el dolç
més característic
d’aquest indret.
Cap a les 7 de la
tarda emprenem
el camí de tornada
cap a l’àrea una
mica
cansats
després d’aquest
dia tan intens.

El diumenge al matí tenim a
la mateixa àrea un esmorzar
popular amb grans llesques
de pa amb tomàquet, embotit,
olives i vi que mengem mentre
comentem amb els companys
la sortida per Girona del dia
anterior.
Després d’esmorzar, abans de
fer el cant dels adéus, en Xavier
Agustí, el president, ens explica
quines seran les properes
sortides i després de fer el cant
dels adéus, ens acomiadem i
donem la sortida per acabada, tot
i que com que encara no són les
12 del migdia, alguns aprofiten
per tornar a Girona per completar
la visita, altres es queden a l’àrea
fent petar la xerrada o preparant
el vermut, mentre que una bona
colla ens organitzem per fer
unes divertides i entretingudes
partides de petanca.

I després, ja només queda dinar, descansar
i tornar als nostres pobles i ciutats d’origen
ben contents per haver passat un agradable
i molt interessant cap de setmana.

Jordi i Conxita

