El tetráedre rc^ikir del mural
de Comudira: -la ¡nircsa que
es dt-'srií-ííi amb l'ascesi-,

El foc que afína:
Homenat^e d^As^ustí
Eura (s. xvín)
a Datmau Moner (s. xiv)
Pep Balsalobre

Pai s'ascüse nel foco che li affina»: 'I s'amaf^a en la flama que
els afina', en la traducció que en
va fer Jüsep M. de Sa^arra. Algú
recordara aquesta frase com el
que és: un vers de la Cninmedki de Dante,
exactament el darrer i.lel cant XXVI del
Purgaiorio. N o ve ara el cas que exposi e!
concext en que apareixen aquests mots,
perqué no és de D a n t e que \"idl parlar.
Altra gent la recordara, potser sense saherne la procedencia dantesca, perqué l'han
Uegida al peu d'un mural obra de Narcís
Coniadira que és a! capdamiint del primer
tram de l'escala del vestíbul de la Facultar
de Lletres de la UdG, emplazada a l'antic
convent f:;ironí deis frares predicadors, deis
dominics, com és ben sabut. Mnlta yent,
estudiants i no, els han vistos, el mural i la
Ue^enda. N o és tampoc la meva intenció
comentar l'obra comadiriana. Sí, en canvi,
^r^r
^k^^k

|522[ 58

és pertinent c^ue parem atenció ara en un
element de! mural: la pirámide triangular
que hi ha al davant d'una balma oberta a
la roca. Un tetráedre regular, per ser mes
precisos. Una figura harmónica, perfecta,
igual a si mateixa en tots els punts: exacta.
Pura. Comadira ha explicar en algún Uoc
que amb aquesta forma geométrica justament plantada alia, davant la cova d'un
asceta i místic habitant del convent gironí,
Dalmau Moner, vtilia simbolitzar la puresa
que es destilda amb Tascesi, via de purificació. L'ascesi que purifica com la flama
afinava els csperits passavolants del Purgalorio dantesc. El tetráedre és una (igura que
remet, dones, al vers de Dante. Parlo de
memoria, aproxímativament, i Comadira
em sabrá perdonar la groUeria i, segurament, la inexactitud de la meva evocació.
Tanmareix, cree que no en traeixo gaire el
concepte central.
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Dalmau Moner
Dalmau M o n e r havia nascur a
Sanca Coloma Je Famers el 1291. Va
entrai" a l'orJe Llominicá i va residir una
vintena d'anys al convent gironí, exercint de mestre de novicis i de professor
de lógica. Consta que el visitaven enormes gencades d'arreu de la C o r o n a
d'Arayó, acreres per la .seva sancedat i
miracles. Fruit scgiirament de la contradicció entre aquesta circumstancia i la
se\'a voliintat d'aVllament i austeritat, va
íugir en secret a la Provenga, a Santa
Bauma, la cova on la Uegenda Jiu que
Magdalena havia fet penitencia. Després de tres anys, Moner va ser reclamat
a Girona. Va aconseguir de ter-se excavar una cova en la roca viva, a l'horta
del convent gtroní, en record de l'experiencia de Santa Bauma. Allá es va
reclourc els darrers quatrc anys de la
seva vida. Diiien que sovint entrava en
éxtasi i levitava amh els bracos en creu.
Va morir santament ais cinquanta anys,
el 24 de setembre de 1341, a Girona.
Com diu el pare Josep M. Coll: "El
beato Dalmacio Moner representa en la
orden dominicana la tendencia contemplativa y de austeridad integérrima"(l)Nicoiau Eimeric, tan Jifcrenc malgrat
ser deixeble seu ai convent de Girona,
en va escriure la primera biografía, Vita
B. Dahnatii Moner, pocs anys després de

la mort del mescre. Forgti temps després,
el 13 d'agost de 1721, va ser beatificat
per Innocenci XIII.
En definitiva: la cova del mural és
la cova de Moner, la pirámide n'és
í'esperit ja «aflnat», la puresa. Entre
altres candidats relacionats amb el convent dominica gironí, Comadira ha
triat el místic selvatá perqué esdevingués referent deis nous estadants i passavolants d'aquella casa. Hi cabien
altres opcions. Hi havia Nicolau Eimeric, esmentat ara fa un moment. Hi
havia encara Vicenc Ferrer, ni que
només hi bagues estat de passada, com
a tot arreu. A parer meu, la tria és del
tot encertada. Entre altres raons, potser
p e r q u é jo t a m b é t i n c algún p u n t
d'asceta, ni que sigui en els aspectes
mes e s t r i c t a m e n t m o r t i f i c a t i u s i
misantropics, sense que aixo em comporti cap purificació ni arravatament
místic, no cal dir-ho.
Agustí Eura
1, al capdavall, tampoc no és de
Moner que vine a parlar aquí. Tres elements esmentats fins aquí -la via ascética d'accés a la puresa, Dalmau Moner
i la ciutat de Girona- em condueixen a
tractar d'un poeta setcentista cátala:
Agustí Eura. N o perqué Eura fos un
místic ni un taumaturg, sino perqué,

d'aquest í'rare de l'orde deis ermitans de
Sant Agustí, o agustins calgats, se
n'han conservat un parell de poemes
breus protagonitiats peí beat selvatá.
En efecte, també fra Eura va demostrar
estar molt atent a la Uuita de Moner
contra les fantasmagories d'aquest nostre món, a la seva ascesi particular. 1 a
la puresa que se'n va derivar.
P e r m e t e u - m e , p e r o , que faci
marrada i exposi aquí els trets mes
rellevants de la vida i «miracles» de
i'agustí. Eura va néixer a Barcelona el
1684 i va ingressar a l'orde agustiniá al
convent d'aquesta ciutat. Allá va fer la
carrera académica fins al grau de mestre en teología. Va ser nomenat, primer, prior del convent de Sant Agustí
de Girona (1719/1720-1723) i, després,
prior del convent de Barcelona (17291732). Acabar el període prioral, va ser
membre de l'Académia de Barcelona,
on va ingressar el 1732 i hi va teñir un
paper remarcable. Entre el final de la
guerra de S u c c e s s i ó i l'ingrés de
l'Académia, va exercir encara com a
examinador sinodal, rector del coMegi
de Sant Guillem de Barcelona, centre
d'estudis superiors de l'orde a Catalunya, i secretar! del provincial deis agustins a la Corona d'Aragó. El 1734, circumscáncies relacíonades amb el trasllat del convent barceloní del barri de
la Ribera a l'empla^ament actual de la

Pimura murat de Narcis Cumadirü a la Fdcuiuii Ac JJcirc^ de hi l.'dG
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estat considerat per la historiografia
literaria catalana un poeta il-lustrac,
neoclássic i fins preromántic, aqüestes
apreciacions no son encertades: fra Eura
pertany, sense que hágim de considerarho cap deshonra, a la tradició poética
cuica barroca, que era la que vígia a la
cultura hispánica de l'época. La resta
son mixdficacions derivades del complex
de «Decadencia» i de Tanimadversió
inveterada que hi ha en aquest país per
la cultura barroca.

íSsí

^

1 O R A C I O N ^^^^
PANEGYRIGA,
tpgí

QUE AL MAS SOBERANO CULTO

mi

^^

I DE MARÍA SS^^ I
li

DE MONT-SERRAT %
CONSAGRO L A N A C t O N C A T A L A N A ,
rcGdente en eíli C o r t e , CQ la Iglcfia del Real Hof- '
piral de la Corona de Aragón, el día 3.8. de
O í t u b r c d c l corriente año de 1734.

A banda de l'activitat poética,
Eura és autor d'obres d'índole molt
diversa. Va ser un predicador reconegut, encara que només en conservem
ñ^
D I X o L A
^
{^gí EL Rjno. P. M. FR. AGUSTÍN
EUR A .DOCTOR Í^S*
dues mostres: un sermó predicat a les
^ S ^ en Sagrada Tbcahgiii , Exitninaáor Synodü , Prior tju( WC^
Borges Blanques (segurament el 1715)
JJEU fue dt Jai Convtntas de Gerona , y BarcilotiA , Reélor ¿^t¿
g ^ del Colegio de dicha Ciudad , Secnlario di ¡a Provincia en ^ ^
i un altre a Madrid (1734), ambdós
^p'
¡01 Reynoi dt ¡a Corona di /tragón¡Orden del Gran Padre
^ ^
impresos en Uengua castellana. Va
gí
San Agujlin , ic la Regular Obfervaneia^
^íí
y fu allual D:JijiÍdor.
compondré encara una art poética en
T LA
DEDICAN
cátala (Tracrat de la poesia catalana),
AL E X C m o . S E ñ O R M A R Q U E S DE A Y T O N A ,
manuscrita, que va quedar inacabada, i
y de Cogolíudo, Duque de Camina, flic.
va fer apología de la Uengua catalana
CON LICENCIA; En Madrid, sfiodt i ; j i .
en uns tractadets que van teñir una
difusió considerable, el mes conegut
deis quals és la Controversia sobre la per'
fecció
de l'idioma cátala. Finalment,
Fonaáa del sermó d'A^tí Eura predicat a Madrid el 28 d'octubre d¿ ¡734 sohre k mare de Den d
Montserrat, el qudpotser ha de sérmelos en mía "campanya" auscdacisiaquecs desplega cnnc ¡734 i ¡736. essent ja bisbe, va redactar un notable
conjunt de volums llatins d'apologética
católica,
manuscrits i inacabats, en
parroquia de Sant Agustí, al carrer de
segura, en la major part forga extenses
defensa
de
la moral deis pares de
l'Hospital, el van dur a la cort borbóni- s u m e n mes de quatre mil versos-.
l'Església,
en
la línia de la que havia
ca de Felip V a defensar els interessos
També va escriure, en moka menor
redactat
Bossuet
pocs anys abans.
de Torde. De Madrid estant, va ser proproporció i de manera molt circumstan-
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posat com a bisbe d'Orense el 1736.
Finalment, el 1738 era consagrat bisbe
de la diócesi gallega. No va ser cap dest i n a d o gloriosa, certament. Pero ens
consta que allá hi va dur una Casca pastoral sólida i un regiment ferm, compaginats amb un taranná humil i conciliador. Amb tot, el seu pontificat no va
estar exempt de conflictes amb rimmobilisme agressiu deis canonges orensans, que el prelat va afrontar amb má
esquerra i energía. A fí de compres
cumplía les expectatives que la monarquía borbónica diposltava en els seus
bisbes. Després d'un pontificat forga
llarg per al que era habitual a l'época,
Eura va morir a Orense el 1763.
Home de lletres
Mes que no pas la seva carrera
eclesiástica, Uarga i densa, ens interessa
l'horae de lletres. Fra Eura va ser un
poeta cuite. Es autor d'un c o n j u n t
remarcable de poesies en Uengua catalana: en conservem dinou d'atribució
15241 60
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clal, poesía en Uengua castellana i Hacina. Galrebé tota la seva poesia catalana
es conserva manuscrita: aquest fet
explica l'oblit relatlu en qué es troba
avui i contrasta amb l'enorme difusió
que va teñir fins a micjan segle XIX
(conservem 24 manuscrits de la seva
obra poética), fins al punt que va ser
considerat un deis tres poetes máxlms
de la tradició catalana moderna, amb
Vicent Garda, rector de Vallfogona, i
Francesc Foncanella. Va escriure poesia
religiosa, básicament ascética, molt original dins la tradició poética catalana,
sovint centrada en el motiu del memento morí I en els parámetres de les ares de
ben morir, tan profusamenc difoses a
l'edat moderna europea. Pero també en
conservem poesia profana: del conjunt
en destaquen verslons á'heroides ovidianes, poemes de contingut parrióric ben
palés -daeables de final de la guerra de
Successió- i una significativa poesía
que reclama el patronatge de 1'Academia de Barcelona per a la poesia culta
en cátala. Malgrat que de vegades ha

En definitiva: Fra Eura va ser un
home de lletres de formado barroca
amb una obra amplia i diversa, que va
conrear la poesia i la prosa d'«assalg»
polémic en cátala, castellá i Uati. Va
fer per manera de reivindicar un registre cuite I elevat per a la poesia catalana: primer amb l'exemple deis seus versos; després amb proclames lingüístiques I poétiques; finalment confegint
tractats práctics -el Tractat de la poesia
catalana, I un diccionari de rims, no
localitzat encara— per al seu entorn. I
no solament per a la poesia sinó per a
tots els ámbits de la cultura caralana,
de la qual va ser un activista entusiasta
i, per la seva época, insólit. Estic convengut que la manca d'una edlció crítica de I'obra completa d'Eura ha afavorit l'oblit relatlu en qué es troba una de
les figures mes suggestives de la literatura culta I de la culcura catalana de
l'época moderna, i, sens dubte, el mes
destacat poeta cuite de la primera meitat del segle XVIIl. Es de justicia dir
que excel-lelx enmig d'un panorama
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dominat pels rimadors satírics i burlescos, costumistes i populars. La seva
obra poética catalana i altres textos lingüístics i poétics manifesten una voluntat programática d'elevar el cátala literari a la categoría de Uengua culta equiparable a la de les alcres nacions de
l'época, una consideració que l'entom
general li negava. Tot i el període breu
en qué va abocar-se amb gran intensitat a una tasca d ' a g i t a c i ó cultural
intrínsccament catalana (1720-1734,
aprox.), la seva figura i la seva obra son
una mostra paradigmática de les limitacions que van h a v e r d'afrontar els
homes de llettes i els erudits deis prímers decennis del Set-cents a Catalunya. Limitacions que sovint van ceñir
un efecte esterilitzador. Es l'época que
transita de l'exhauriment de la cultura
i de les estructures barroques a !a cultura francesitzant i il-lustrada de la segona meitat del segle; és l'época deis
homes formats en la cultura barroca
(Bastero, Eura, Serra i Postíus, Tegell,
els primers a c a d é m i c s . . . } que van
conéixer els darrers anys de l'autogovem cátala, la guerra de Successió, la
derrota subsegüent. Van vJure, amb
aquests antecedents, l'aplicació de la
Nova Planta, l'inici del procés de desnacionalització que va acabar, a final
de segle, amb la integració deis nostres
intel-lectuals com a intel-lectuals orgánics del projecte polític il-lustrat de la
Nació espanyola. En aquest context,
van ser de les poques veus que van clamar, i treballar, peí sosteniment i recuperació d'una cultura i una literatura
catalanes que s'expressessin en la Uengua del país, modemitzada i prestigiada
amb els models i arguments que van
considerar mes adients. Parlant en
general, la seva proposta va fracassar:
els models barrocs estaven exhaurits i
les circumstáncies historiques no els
van acümpanyar cap a la formulació
d'una proposta que anés d'acord amb
els temps que s'acostaven.

Dues décimes
El c o n v e n t de S a n t A g u s t í de
G i r o n a ( 2 ) , ubicar on avui hi ha la
pla^a del mateix nom, no comptava
amb una comunítat gaire nombrosa.
L'any 1716 era habitat per deu frates,
la majoria deis quals encara hi eren
quan Eura en fou nomenat prior: ben
poca cosa en un conjunt de població
eclesiástica total de mes de set-cents
membres(3). Es tractava, dones, d'una
de les comunitats religioses mes petites
de la ciutat. Pels documents que he
vist, no sembla pas que el p r i o r a t
d'Eura a Girona estigués sotmés a cap
tensió greu, ni tanipoc no sobresurt per
cap fet mes o menys «espectacular» en
la historia de l'orde a Girona. Degué
ser una estada forga plácida, envoltat
d'una petita comunitat, relativament
allunyada de Barcelona, el centre de
poder de l'orde a la Corona d'Aragó.
Com és lügic, el prior havia d'afrontar
fot un seguit de qüestions derivades del
funcionament mateix del c o n v e n t ,
pero eren qüestions menors. Els afers
mes importants se'ls va trobar Eura
abans no acabes la década, essent prior
de! convent de Barcelona.
Es, segurament, en aquesta estada
gironina que el nostre lletraferit va

Pero reprenguem el fil MonerGirona-Eura i deturem-nos un moment
en el període gironí de fra Eura, que és,
al capdavall, el que justifica aquest
papar. Fra Eura va ser nomenat prior
del convent de Sant Agustí de la nostra
ciutat en una data que no puc precisar
entre juny de 1719 i maig de 1720. El
mandat d'Eura en el convent gironí
s'acabá l'abril de 1723, després d'esgotar
els tres anys preceptius del carree.
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sentir a parlar de Dalmau Moner. En
conservem dos brevíssims poemes, dues
décimes, dedicades a! beat:
Prová Dalmau al crisol
sa consciéncia tan pura
que arriba a la sepultura
la puresa del bressol,
Se pongué aqueil hermós sol
sens que es vés mai eclipsat,
i, honrat los anys de sa edat
al número de cinquanta,
morí ab candidesa tanta
que fou l'enterro d'albat.
La lloanga hiperbólica no passa de
ser convencional; tal era la puresa de
Dalmau Moner, idéntica en morir que
quan va néixer, que l'edat en qué va
morir va honorar la xifra deis anys en
qué ho va fer, el número cinquanta. Es,
d'alguna manera, una pirámide d'homenatge a l''<afinamenc» del beat. Mes
substancia lírica conté l'altra décima:
En l'amorosa vereda
cant ab Cristo s'entreté
Dalmau, enamorat, que
menja l'escudella freda,
i, a no ser que dintre hospeda
sobrenatural calor,
de! lenco vital vigor
rompent lo sutil estam,
o morirla de fam
o morirla d'amor.

El heai Dalmau Moner
(Santa Coloma de FamcTs, I29í-GiVona. i34l),
segons el boix d'uns goigs del segle XIX.
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L''<amüi"üsii vereda» val per 'éxtasi
ctintemplatiü'. Nutem la contraposició
entre l'«escudella freda» (materialitat)
i la «sobrenatural calor» (espiritualitat). Els conceptes deis darrers versos
provenen deis coneixements medies de
l'época. molt difosos per les arts de lien
morir per tal com se sitúen en la mort
mateixa. en la separado de l'ánima del
eos: aquesta separació té lloc q u a n
s'exhaureix Vhumido radical, "cevo del
calor natural, assí como el aseyte es
cevo de la llama que hive en la lámpara», segons un autor d'una art de ben
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Narda Comadira diinmi la ri^alitzaciá del mural. I'íiiiv 1993.

morir molt difosa, Alejo Venegas {Afonía del tránsito de la muerte, Toledo,
1553). L'esperit vital o calor natural
«es una substancia levíssima y calidíssima de naturaleza de fuego engendrada
en el corazón de la parte más sotil de la
sangre», segons el .metge Bernardino
Montaña de Monserrate (Libro de la
Ajiíic/iomí'a del humbre, V a l l a d o l i d ,
1551). Aquesta calor natural es va desgastant al Uarg de la vida de l'home;
quan m a n c a a b s o l u t a m e n t , l'home
mor. La causa «por la qual es necesario
el alimento para vivir, es porque el
calor natural va gastando el húmido
radical, en el qual consiste nuestra
vida; y assí es menestar alimento para
reparar lo que se gasta» (Gaspar Navarro, Tribunal de superstición
ladina,
ex¡)lorador del saber, astucia y puder del
demonio.... Osea, 1631)(4)- Aqucst és
el nodriment material de qué manca
Dalmau iMoner, el qual és mantingut
no per «natural calor», sino per «sobrenatural». El mot «lentií», del vers 7,
l'hem d'entendre en el sentit de 'feble',
'mancat d'encrgia', aixícom «del lento
vital vigor» és complement del nom
«estam» ('fil molt prim', mes tenint en
ctimpte l'adjectiu -sutil»); l'expressió
remet a la figura de íes Parques.

Poemes gironins
Dones bé, és gairebé segur que fra
Eura va escriure aquests dos breus poemes (si no mes) mentre era a Girona.
Notein la coincidencia entre Testada
del poeta com a prior deis agustins i la
data de la beatificació de Moner. Ambdues décimes degueren ser escrites,
dones, pels volts de 1721, possiblement
amb motiu d'alguna celebració religiosa, i potser també civil, que es degué fer
(a Girona, com a d'altres llocs) quan el
papa va reconéixer el cuite de beat, fet
que, sens dubte, va commocionar posiCivament els religiosos i, en general, la
població gironina de l'epoca, entre la
qual la devoció al beat era molt estesa.
Quina altra circumstáncia justificarla
que Eura redactes textos poetics en
honor d'un frare dominic gironí del
seglc XIV? La coincidencia d'ambdós
factors, sens d u b t e . C e r t a m e n t ,
l'efeméride hi va teñir un paper esperoiiador, per dir-ho així. Tanmateix, estic
conven^ut que no va ser per a fra Eura
una Uoan^a estrictament convencional, una contribució obligada a la celebració local. Sens dubte, el taranná,
vital i literari, de fra Eura se sentí atret
per l'ascesi rigorosa i la fama de puresa
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del Juminica. Eura tenia personalmcnt
una inclinació obstinada cap a Fascetisme i la penitencia. No ho dic solainent pels seus pocmes mes conegiits i
i m p o r t a n t s , resoludament ascetics.
També va escriurc un parcll de poemes, mes Uar^ís, dedicats a un ermita
Italia, el beat Giovanni Bono (Joan Bo
en la seva poesia), model de rigorisme
corporal i practiques ascétiques exemplars: ara bé, Bo pcrtanyia a l'orde
agustinia. era de l'equip de casa, i aleshores el xovinisme en els otdcs religiosos era moít puntos. Pero mes enlla de
la plasmació literaria, ens consten el

t a r a n n a rigorista d'Eura e n l'ordre
moral -i.Í'aItra banda, característic deis
clergues refomiadors del segle XVIII-, i
les seves practiques d'austeritat i recol l i m e n t . A i x í com el c a p t e n i m e n t
modest i conciliador que el va caracteritzar en el pontificat orensa. El relat de
la vida del beat el va impressionar. 1 la
puresa perenne nssolida peí selvata
degué ser el mirall on reflectir les seves
aspiracions.
N o pretenc pas que es prenguin
les evocacions ascétiques d'aquest
paper en la línia, f o n a m e n t a l m e n t
religiosa, de Moner i d'Eura, és a dir

com un con\'ic a la renuncia mundana
o a la immolació corporal. Res mes
lluny de la meva intenció. N'hi baurá
prou que recordem, de nou si convé,
el missatge simbolic del mural, sempre
present pero potser nt) sempre assumit; en paraules de Comadira: una
invitació a «proclamar la feina amagada, intensa i ascética com a condició
necessária per forjar una personalitat
intel'lectual solida i generosa. Efica^».
Res mes. 1 res menys.
Pep Balsalobre pertany ;i Tlnsticut de
Llonizua i Cultura Cíitahincs (UdG)

Un das
cshossas
(Id mural
til.' Cíitníií/ira

Notes
1 COLL (1947, pag. 242). Sobre Dalmau Moner
es por consultar tamhc C O L L (1948) i BERTUCC1(1967).
2 Lii Iiisc6ri;5 Je I'orJc a Girona és, explicaJa breiiment, la sepiicnr: -Este convL-nro J e Gerona tue
fundaJo el a ñ o 15S4 bajo la i n v o c a c i ó n ¿c
Nuesrr.i Señom JL-I Pilar, kii-ra J f los muros Je
Jicha ciuJaJ al cabo J e la calle J e PeJrcí, corea
del hospital Je San Láiaro, y en él habitamn los
religiosos hasta el año 1608, en que nos mujamos al iirrabal J e la misma ciuJaJ, constriiyenJo
convento con el título Je N.P.S. Agustín que es
el que al presente habitamos, sin que se haya
JejaJü el J e la Virgen Je! Pilar, pues siempre
habita un religioso en el título Je vicario o presiJente, que se nombra en el capítulo provincial".
( A C Á , Monacals-HiscnJa, Ilibre 553, f. [71).
BARRAQUER (1906, pag. 213-219) esmenta
remplat^aLuent i l'orientació aproximars que
tenia el convent yironí i en ta una Jescripció
arquitectónica JetallaJa, basaJa en plimols Je
l'alíat (fai;ana i seccions longituJtnal i transversal) i planta Jel convent i temple (que hi son
reproJuíts), la Jemolició parcial el 1822 i la Jestnicció Jcfinitiva el 1835. Ara bé, peí que en Jiu
Roig i Jalpí el 1678, J e primera ma {o Je primer
uli), p o J e m pensar que mai n o va arribar a
l'estat Jefinitiu que niostren aquests plítnols: Jes
J e PeJret, «.se traslaJaron Jentro Je! Mercadal
desta ciudad, donde se ha fabricado una pequeña
iglesia estrecha y muy baxa, que es inuy freqüentaJa quanJo las puertas por J o n J e ,se comunican

las dos partes Jesta ciiiüad por aquella no están
Castelló d'Empúries; el de Puigcerdil pertanyia al
cerrajas. Ay un quarto c o m e i i í a d o , esto es,
bisbat J'Urgell), era el bisbat cátala que mes
levantadas del tixlo !ILS paredes y cubierto, pero
cases agiistines posseia, per Llimunt Je Barcelofáltale mucho para estar acabaJo, que si lo fiíeni
na, amb només tres (el convent Je Barcelona, el
.sería obra magnífica. Esto y lo J e m a s que ay
collegi J e Sant Guillem, molt vinculai a l'anteh e c h o está í u n J a J o sobre los Jos lieni^os Jel
rior, i el c o n v e n t J e Castellví de Rósanos),
uiuro septentrional y oriental, en el extremo J e
Agraeixo a l'historiador i company profes.sor de
aquella parte J e c i u J a J » ( R O I G , I67S, pág.
la U d G Jo.sep Clara i Resplandis les informa172-373). Peí (.[ue ^e sap Je la misiaJesa conticions bibliogniíi(.[ues que m'ba proporcionar.
nuaJa J e la cocuunitar ajjustina de Girona al
5 Ja al segle XVll, Roif; i Jalpí comentava les
segle XVIll tot {•,^ pensar que no es va arribar a esrrerors i la magresa de la comunirat agutiniaassolir l'estat "inagnífic- que presajjiava (ra Gasna girtinina Jel seu temps (e.smenta un nombre
par Roig. També Jóna alguna noticia sobre el
J e catorzo frares -de orJinario-, pero -oy no
conven! M A R Q U É S (1981, pag. 26-27), que
son tantos-: R O I G . 1678, pag. 372-373). Les
rcprodtieix, com Rarraquer, els planols J e Tallar
JaJes J e diversos historiaJors gironins J'avui
de ia fai^ana i planta. A tinal de! Sis-cents, en
confirmen aqüestes apreciacions, i constaten
documents relatius a un projecte per construir
com encara en mantenien a la primera meitat
un pont damunt l'Onyar entre l'Argenteria i el
Jel segle XVIÍl. Sembla, pero, que la comunitar
convent, a pctició deis frates, es fa referencia a la
va créixer, ni que fos poc, a ta segona meitat Jel
situació precaria de la comunicar ( M I R A M Set-cents: el 1787, al cens Je Floridablaiica, el
BELL, 1983, pag. 299; BUSQUETS & SIMÓN,
convent J e Sanr Agustí J e Girona figurava amb
199}, pag. 69). A l'any 1835, t i n a l m e n t . la
les dudes scgüents: 13 profo.ssos, I novici, 4
comunitac va ser foragiCaJa, i cinc anys Jesprés
llecs, 1 criar i 1 minyó: un total de 20 membres,
el convent j horres aJjiaites eren venuJes; poc
dones. La xitra és pecita al costar deis 48 memJesprés TAjuntamenc va ajquirir els solars i
bres del convent Jels Jominics i, sobretor, Jels
s'encetava la constmcció J e Tactual plai;a. Mes
76 iranciscans; ara bé, tots els aicres orJes mennoticies sobre els avatars Jel convent gironí al
dicants masculins J e la ciutat (merceJaris, carsegle XIX a BARRAQUER (1915-1917, 1. pag.
melites i carmelites Jescalíos. caputxins) esta297: p e r í o J e I S 0 8 - 1 8 1 6 ; i pág. 1066-1068:
ven entre els vint i els trema membres; on n'hi
1820-1823; i IV, pag. 91-93: 1832-1845). El bishavia menys era al convent Jels mínims: 9.
bat Je Girona, amb cinc centres (a mes Jels Jos
J e la ciutai, el J e Balamos, el J e Torroella i e! Je
4 Les citacions J'aquests tres textos provenen de
MARTÍNEZ (1993. pag. 100 i 102).
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