
uan la majoria dels comer-
ços eren de caràcter familiar
hi havia un estret lligam en-
tre la botiga i l’habitacle. Era
freqüent que en la rebotiga

s’hi trobés el menjador i la cuina, mentre
que les habitacions se situaven a l’entresol,
al qual es podia accedir des de la planta
baixa sense necessitat de sortir al carrer.
Eren temps en què hi havia moltes menys
distraccions que ara. I també la concurrèn-
cia als establiments comercials se centrava
en unes hores molt concretes i molt espe-
cialment en el dissabte, dia de mercat. Tot i
així les botigues es mantenien obertes fins
a darrera hora per si es presentava algun
comprador. En aquelles hores del capves-
pre, quan ja la jornada laboral s’estava aca-
bant, en moltes rebotigues s’hi reunien en
animada tertúlia un petit grup d’amics o
veïns del botiguer. Algunes d’aquestes reu-
nions de rebotiga marcaren una fita en la
petita història local. La que més transcen-
dència tingué fou la que s’acollia a la rebo-
tiga de la drogueria de la família Viñas, del
carrer d’Abeuradors. D’allí en sortí la idea
de crear l’Associació Literària de Girona,
entitat que durant trenta anys organitzà un
certamen anual, amb un solemne acte de
lliurament de premis que se celebrava el
dia de Tots Sants, al Teatre Municipal. I la
mateixa entitat publicà durant vint anys la
Revista de Girona. La col·lecció de la Revis-
ta i la de les obres premiades en el certa-

men constitueixen un magnífic elenc de
treballs de tema gironí. El senyor Joan Vi-
ñas i Comas, que era un jovenet quan
aquells gironins il·lustres es reunien en la
rebotiga de casa seva, a les darreries del se-
gle XIX, deixà un excel·lent testimoni de la
que es conegué com la Cova de can Viñas,
en les Memòries d’un gironí, que publicà
l’any . Al mateix temps que feia un es-
bós biogràfic dels concurrents, que eren
personalitats destacades en la vida de la
ciutat en el darrer terç del segle XIX. 

La rebotiga de les farmàcies no era, com
en altres casos, el menjador familiar, sinó
el petit laboratori on es preparaven les fór-
mules que receptaven els metges abans
que s’imposessin els específics que ara
gai rebé tenen l’exclusiva de l’activitat far-
macèutica. I en aquelles rebotigues de far-
màcia també s’hi organitzaven les corres-
ponents tertúlies, que solien ser integra-
des per metges. Hi ha constància de la
gent que es reunia a la farmàcia Simon de
la plaça del Marquès de Camps i també la
de la farmàcia Puig del carrer Nou. S’expli-
cava d’una farmàcia, el nom de la qual no
vull recordar, que mentre el titular estava
reunit, en plena tertúlia, es presentà un
client que demanava un determinat pro-
ducte i el farmacèutic li respongué: «No en
tenim, pot anar a la farmàcia del carrer del
Carme, que allí n’hi vendran». I així pogué
continuar la tertúlia sense immutar-se per
haver perdut una venda. 

Una altra tertúlia que recordo era la que
es formava en una espardenyeria de la
Ram bla. L’espardenyer durant la llarga jor-
nada laboral alternava la venda amb el tre-
ball de fer malla, elaborant bosses i també
xarxes per mantenir els vailets entrema-
liats quiets en el bressol. I al captard, men-
tre els tertulians s’anaven fent presents en
l’establiment, ell continuava fent malla al-
hora que mantenia una animada conver-
sa. Els que sovintejaven aquella tertúlia
eren persones de molt variada condició.
Joves principalment, però també homes
d’edat avançada. Gent de carrera i també
d’ofici. Aquesta diversitat feia que els te-
mes que s’hi tractaven fossin molt variats.
I al mateix temps que s’anaven desenrot-
llant les converses, els més joves feien un
cop d’ull al passeig per comprovar si hi
passava l’amiga o més que amiga que es-
peraven. Eren temps en què entre set i nou
del vespre la Rambla era punt de referèn-
cia i de trobada.

En general aquelles tertúlies de capves-
pre estaven integrades per element mas-
culí, ja que les mestresses de casa en
aquella hora estaven ocupades en la pre-
paració del sopar. Però això no impedia
que també es formés alguna tertúlia de
concurrència femenina, especialment en
botigues de venda de llana per tricotar, on
també es feia aprenentatge i pràctica. Era
una activitat que permetia alternar el tre-
ball amb la conversa. La temàtica de les
tertúlies masculines i la de les femenines
era sensiblement diferent. En unes es par-
lava de política, de problemes urbanístics,
es comentaven notícies de la premsa del
dia, i sovint es criticava l’Ajuntament.
Mentre que en les tertúlies femenines els
temes podien ser de cuina, de modes, dels
preus del mercat, que se solien trobar ex-
cessius, de les qualitats o defectes del per-
sonal de servei domèstic. 

Sense que es poguessin qualificar com
a veritables tertúlies, també les botigues
podien ser lloc de conversa, en les hores
de la compra matinal. Mentre diàriament
s’anava a comprar el pa o els queviures es
podia coincidir amb alguna coneguda i

aprofitar per canviar impressions. També
la botiguera podia ser font d’informació. Si
una noia buscava una casa per fer de min-
yona, de mainadera o per fer hores per la
neteja. O, a la inversa, si una mestressa de
casa necessitava una minyona de servei,
una mainadera o una dona per fer unes
hores de neteja. Quan es precisava aques-
ta informació ja se sabia que la flequera la
podia facilitar. El ritme de la venda en
aquells antics establiments era molt
menys estressant que no és en els d’ara. I
es prestava més a la conversa, al comenta-
ri i a rebre encàrrecs. No havia arribat en-
cara la còmoda solució de les bústies on es
recull la correspondència de cada veí de
l’escala. El carter anunciava la seva pre-
sència amb els corresponents trucs, amb
el picaportes, que no mancava en cap es-
cala i en cap pis. Si no obtenia resposta
perquè l’interessat no es trobava a casa,
deixava la correspondència a la botiga de
la planta baixa del mateix edifici. El boti-
guer es prestava content a fer aquest servei
pel bon veïnatge que existia, com també
perquè el veí beneficiat podia ser un
client. També el repartidor del diari ja sa-
bia que podia deixar l’exemplar del dia a la
botiga, on ja estava convingut que el reci-
piendari aniria a recollir-lo. En la majoria
de cases no hi havia ascensor, i arribar a
un tercer, quart o cinquè pis podia ser una
pràctica molt feixuga, especialment quan
es tornava del mercat amb el cabàs de la
compra. Un bon alleujament podia con-
sistir en entrar a la botiga de la planta bai-
xa de la mateixa casa per seure i descansar
recuperant forces per emprendre amb
més delit l’àrdua ascensió. I al mateix
temps hi havia ocasió de canviar impres-
sions amb la botiguera. 

Actualment les coses tenen un altre
aire. Tothom va més de pressa. Els locals
comercials tenen una diferent estructura i
una altra manera de funcionar. A les cases
hi ha més distraccions. La majoria de les
cases tenen ascensor. I si es vol es pot fer la
compra per telèfon o per internet. Aque-
lles tertúlies i aquells usos de relació ja són
història passada. 
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obre els edificis gravita el
temps», apunta el prestigiós ar-
quitecte Rafael Moneo en un
dels seus llibres, en què afegeix:

«La vida dels edificis està suportada per la
seva arquitectura, per la permanència dels
seus trets més característics, que, malgrat la
paradoxa, ens permeten apreciar els can-
vis».  

L’any , el pas del temps i els canvis
havien provocat que l’arquitectura dels edi-
ficis i espais públics del barri de Sant Mi-
quel, a la capital de la Garrotxa, es trobés
en un estat deficitari, que dificultava les
condicions de vida dignes per als seus ocu-
pants, el desenvolupament econòmic de
l’entorn i el dret a la ciutat.

Conscient d’aquesta situació, l’Ajunta-

ment d’Olot va engegar un programa de re-
novació urbana, «+B, Sumem des dels ba-
rris». Del resultat d’aquest procés partici-
patiu es van definir dues estratègies que
contemplaven, d’una banda, fer un barri
més amable i habitable, amb la millora de
la mobilitat o de les zones verdes per
exemple i, de l’altra, fer un barri més actiu i
atractiu, incidint en la dinamització de l’ac-
tivitat comercial o potenciant l’activitat
creativa i innovadora. 

L’èxit de la iniciativa va ser compartit per
tots els agents involucrats, com veïns, enti-
tats o comerciants, que havien fet sentir les
seves reclamacions, alhora que s’implica-
ven en un projecte de ciutat transversal i
integral. Enguany, el consistori olotí ha po-
sat el focus en un altre barri, a través del
Pla Integral d’Accions Millora del Nucli An-
tic d’Olot (PIAM). Precisament, en el marc
d’aquesta iniciativa, divendres es va cele-
brar Repensem el nucli antic des de les opor-
tunitats, una jornada per detectar les opor-
tunitats existents i desenvolupar propostes
d’acció. 

El cas d’Olot exemplifica l’harmonia en-
tre l’arquitectura i els espais construïts amb
el ritme vital de la societat. Aquest pont en-
tre les oportunitats que les ciutats generen

i les necessitats socials només pot materia-
litzar-se amb estratègies que, com la reno-
vació urbana, busquin «rescatar el ciutadà
com a element principal, protagonista de
la ciutat que ell mateix ha construït», tal
com anticipà Henri Lefebvre, el .  

Si volem transformar la realitat social,
com està fent Olot, hem d’impulsar a Cata-
lunya instruments urbanístics que, actuant
sobre l’entorn físic, millorin les condicions
de vida dels habitants, redueixin les desi-
gualtats socials o implementin noves tec-
nologies. 

Els reptes globals i locals, presents i fu-
turs, ens conviden a promoure la posada
en marxa d’un Pacte Nacional per a la Re-
novació Urbana que, amb la transversalitat
pròpia del sector, neixi per dignificar la
vida dels nostres espais públics i privats,
així com la de les persones que els ocupen. 

L’arquitectura mai podrà evitar que el
temps deixi de gravitar sobre les nostres
construccions, però pot col·laborar en la
definició i execució d’una estratègia urba-
na que deixi barris i ciutats més empàti-
ques, modernes i sostenibles, que resistei-
xin l’impacte del temps i multipliquin la
qualitat de vida de les persones. Fem-ho
possible. 
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