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L
a Catedral de Girona, amb la seva escalina-
ta, és un dels grans atractius turístics de la
ciutat, i aquests dies d’agost centenars i cen-
tenars de persones pugen i baixen cada dia
pels graons de pedra que porten al temple i

defineixen una de les imatges més emblemàtiques
de la ciutat. Precisament per aquest protagonisme en
l’imaginari gironí, les escales de la Catedral acostu-
men a ser cada any l’escenari d’un dels muntatges
més espectaculars de Girona, Temps de Flors, amb
propostes que no és estrany que generin polèmica.
Va passar el , amb Codi petri, una instal·lació que
va ser citicada per la manca d’elements florals, però
que en canvi va rebre elogis pel joc de miralls que pro-
posava i que va ser l’obra premiada, en la categoria
d’efímers, pel jurat dels Premis d’Arquitectura de les
comarques de Girona .

En la memòria del projecte inclosa en el catàleg
dels premis, els seus autors, Víctor Almazán, Cristi-
na Masferrer i Gustavo Torres comencen explicant
que l’objectiu de la seva intervenció és «transformar
la imatge clàssica de l’escalinata de la catedral de Gi-
rona, un espai imponent capaç d’eclipsar qualsevol
actuació». En aquest sentit, proposen instal·lar-hi «un
paisatge format per setanta pilars, que dibuixen dues

corbes enfrontades entre si, l’alçada dels quals traça
una silueta suau que esborra el desnivell entre graons
i replans. La disposició en planta dels diferents ele-
ments assenyala nous recorreguts de trànsit i repòs
al visitant, que deixa de ser un mer espectador per
passar a ser part activa de la instal·lació i contribueix
a la descongestió del nucli central del festival Temps
de Flors». Els autors de la iniciativa donen també de-
talls tècnics sober el muntatge, apuntant que «els pa-
ral·lelepípedes són autoestables, per tal de resistir els
forts vents de la zona sense ancoratges, i estan pen-
sats per ser executats per peces per facilitar-ne el
muntatge i el reciclatge». Pel que fa al seu aspecte es-
tètic, apunten que «les cares més visibles són polides
i reflectants, i ofereixen noves perspectives del lloc i
reflexos canviants de la llum solar. Les cares ocultes,
pensades per ser descobertes, són vegetals i estan es-
tampades de subtilesa floral». Al web del seu estudi,
la interiorista Cristina Masferrer feia un comentari
propi sobre el projecte: «Intervenció efímera, tren-
cadora i provocadora, pensada per alterar la percep-
ció clàssica de les escales de la catedral. Un paisatge
conformat per la repetició infinita de paral·lelepípe-
des ortogonals emmirallats, disposats verticalment
al llarg de les escales. Volums amb anvers i revers que
gràcies a la seva disposició i orientació, pretenen crear
un efecte sorprenent a l’espectador. Una composició
que modifica l’espai, permet la lliure circulació de les
persones i potencia el descobriment de múltiples
perspectives» 

El jurat dels Premis
d’Arquitectura de les co-
marques de Girona
, format per Anna
Maria Bordas Geli, Pablo
Garrido Torres i José Mi-
guel Roldán Andrade, va
destacar a l’hora de pre-
miar el projecte de Víc-
tor Almazán, Cristina
Masferrer i Gustavo Tor-
res «la capacitat de la ins-
tal·lació per transformar,
relacionar-se i aportar
una nova mirada a un es-
pai tan emblemàtic com
les escales de la catedral
de Girona». En aquest
sentit, afegien que «la
disposició i la dualitat
mirall/vímet de les dife-
rents peces permet de
crear una nova manera
de practicar i percebre
aquest espai. Una tan-
cant l’espai i creant una
mena d’intimitat, men-
tre que l’altra obre enca-
ra més l’espai per empla-
çar-lo en la infinitud». ◗

Transformar l’espai
La instal·lació de setanta pilars reflectants a les escales de la Catedral,

amb ocasió de «Temps de Flors», va ser l’obra premiada en la categoria

d’efímers dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2018
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TEXT ALFONS PETIT

Fitxa
tècnica

◗ Projecte: Codi petri.

◗ Municipi: Girona.

◗ Autors: Víctor Al-
mazán Guasch, arqui-
tecte; Cristina Masfe-
rrer Juliol, interioris-
ta; i Gustavo Torres
Mendoza, modelador
i animador 3D.

◗ Promotor: Girona
Temps de Flors. Ajun-
tament de Girona.

◗ Fotografia: Jordi S.
Carrera.


