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Benvolguts veïns i veïnes del 
Carme-Vista Alegre,

En primer lloc, us vull felici-
tar per la vostra festa major. Les 
festes de cada barri són també 
festes de tota la ciutat, perquè 
són moments en què es percep 
més que mai la identitat de cadas-
cú. El Carme-Vista Alegre sou en 
aquest sentit un exemple a admi-
rar de com mantenir la personali-
tat de barri.

Girona viu ara mateix un 
moment dolç. Som una ciutat 
reconeguda, de la qual ens en 
sentim orgullosos, i aquest és sens 
dubte el millor aval que podem 
tenir. Tenim projectes col·lectius 
que ens han posat en el primer 
pla català i del sud d’Europa, tant 
en iniciatives públiques com les 
que s’han tirat endavant gràcies 
al nostre enorme teixit social i 
també des de l’àmbit privat. Al 
Carme-Vista Alegre, com a la 
resta de barris, sou també part 
fonamental d’aquest èxit col·lectiu 
i us n’heu de sentir responsables.

Des de l’Ajuntament, inten-
tem complir amb les nostres obli-
gacions tenint cura del dia a dia 
de la ciutat i dels seus detalls 
més petits, treballant alhora en 
els grans projectes de futur. Al 

Carme-Vista Alegre, per exemple, 
hem engegat fa poques setmanes 
les obres per rebaixar la vorera 
al carrer del Carme entre el pont 
de l’Areny i el carrer Jaume Roca, 
ampliant el sistema d’evacuació 
d’aigua, de manera que esperem 
resoldre les incidències que hi 
havia en aquest punt amb pluges 
intenses. 

El que ens interessa és millo-
rar les condicions diàries dels 
veïns i els comerços del barri, una 
línia que volem continuar en el 
futur amb projectes com l’asfal-
tatge de carrers que estan en mal 
estat, ampliant el carril bici cap 
a Girona Est pacificant també 
el trànsit del carrer del Carme, i 
encarregant un projecte per resol-
dre el nus viari i peatonal a l’alça-
da del pont de l’Areny. 

Tot plegat ho volem fer de la 
mà amb els veïns. Per això vull 
agrair la feina i la implicació 
dels comerciants i de l’Associa-
ció de Veïns, on precisament ara 
ha entrat una nova junta a qui 
desitjo molts encerts, començant 
per aquesta festa major. Estic 
convençuda que treballarem 
plegats pel bé del barri i de la 
ciutat, amb l’objectiu compar-
tit de fer la millor Girona possi-
ble. Desitjo que gaudiu dels actes 
programats, i una molt bona festa 
major a tothom!

Marta Madrenas i Mir
AlcAldessA de GironA

Salutació de 
l’alcaldessa

Disseny del cartell de la 
Festa Major: Sandra Puig.
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 1960-1970 Vistes de Girona des 
d'un punt elevat, Vista del carrer 
del Carme (Font: SGDAP)

1979 Edifici del carrer del 
Carme, 145. A l'esquerra, el 
pub Harlem (Font: SGDAP)
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Salutació del 
president de 
l’associació 
de veïns

Benvolguts veïns i amics de 
Vista Alegre

Abans que res vull presen-
tar la nova Junta de l’Associació 
de veïns que des del passat mes 
de febrer hem assumit el repte 
de posar-nos al davant d’aquest 
col.lectiu. Agafem doncs ara les 
regnes de l’Associació i ens toca 
seguir amb la bona feina feta per 
part de l’antiga Junta després de 
tants anys. 

Vull tenir unes paraules de 
sincer agraïment per la tasca que 
ha dut a terme una generació de 
persones que des de fa anys han 
treballat de valent pel barri , han 
creat uns equipaments al voltant 
del parc i el local social i han 
consolidat un seguit d’activitats 
que donen vida i dinamisme a 
Vista Alegre.  

Ara , un nou grup de gent jove 
amb inquietud i ganes de treba-
llar pel dia a dia s’han impli-
cat en la gestió i la dinamitza-
ció d’aquest nostre barri, amb 
el repte de conservar l’esperit 
de Vista Alegre, aquell aire de 
poble que encara es respira en 
els nostres carrers, en els edificis 
antics tot adaptant-nos als canvis 
dels nous temps i a les necessi-
tats d’una població que viu també 

immersa en el marc econòmic, 
social i urbà del moment present. 
Des d’aquí també el meu reco-
neixement a tots aquests nous 
membres de la Junta, alguns d’ells 
nouvinguts al barri, procedents 
d’altres indrets però que han fet 
seu el projecte vital de fer arrels 
en aquesta nostra realitat.

A Vista Alegre tenim uns 
actius heretats del passat, un 
patrimoni natural i urbanístic 
valuós: les vores del riu Onyar 
com a espai amb un fort poten-
cial de futur, el parc de Vista 
Alegre, element urbà i paisatgís-
tic de primer ordre, el carrer del 
Carme amb el seu conjunt d’edifi-
cis que mostren la petjada del que 
va ser el raval de la vida menes-
tral que provenia del Barri Vell. 

Cal ara posar en valor tots 
aquests actius i fer-ne elements 
que ens propulsin cap al futur. 
La nova població vinguda a 
Vista Alegre, els joves del barri, 
la immigració, les noves tecno-
logies, nous hàbits i maneres 
de viure i treballar...tots aquests 
factors ens empenyen a tirar 
endavant els nous projectes del 
demà: la necessària remodela-
ció del carrer del Carme com a 
eix bàsic del barri i un nou canvi 
en el seu model comercial que ja 
s’albira, la recuperació del caràc-
ter de sector urbà amb una iden-
titat pròpia diferenciada del 
nucli antic, la vocació residen-

cial del seu teixit urbà, diferen-
ciada del predomini turístic del 
Barri Vell....tots aquests fets que 
fan que a Vista Alegre sentim un 
aire diferent, una atmosfera tran-
quil.la, un cert regust tradicional.

Vull acabar convidant els giro-
nins a venir a gaudir de les acti-
vitats de la nostra Festa major 
que amb tanta cura el nostre 
nou equip ha estat preparant. 
Hi trobareu fogueres de Sant 
Joan, espectacles pirotècnic de 
diables, música i ball de festa 
major. Voldríem que la festa fos 
el marc per reforçar encara més 
la relació entre la gent del barri, 
joves i grans, els nouvinguts, 
els comerços tradicionals i els 
de nova implantació i que entre 
tots anem fent la Vista Alegre del 
futur.

Bona Festa Major!

Josep Maria Fortià i Rius
President de l'AssociAció de veïns

Vista carrer del Carme 
1970 (Font: SGDAP)
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Vista Alegre-Carme: 
Un barri amb identitat
UN PESSIC D’HISTÒRIA 
PAS A PAS

Mercè Vilamitjana 
Reixach 
 
Col·laboració: 
Carme Mas 
Lluís Llinàs 
Joan Martí

El 30 de setembre de 1988, es 
va constituir, amb la finalitat de 
vetllar i defensar els interessos del 
barri, l’Associació de Veïns Vista 
Alegre-Carme. Els presidents/
tes que hi ha hagut des d’ales-
hores són Llorens Clos, Dolors 
Coquard, Carme Mas, Mercè 
Vilamitjana i actualment Josep 
M. Fortià.

Com que en el moment de la 
constitució, no es disposava de 
local, es va contractar un petit 
altell al carrer Onyar, però degut 
a l’elevat cost del lloguer, no es 
va poder mantenir. Llavors, es 
va disposar d’un local/garatge al 
carrer Isabel la Catòlica, que el 
seu propietari va deixar gratuïta-
ment. 

Degut a que no hi havia cap 
espai on realitzar activitats, es va 
contactar amb l’escola Annexa 
per fer-hi petites tasques de cap 
de setmana i algun que altre 
vespre. Bàsicament les activitats 
que es feien eren a l’aire lliure: 
iniciació al bàsquet, la sardinada, 
cantada d’havaneres, la revetlla 
de Sant Joan, el caga tió i alguna 
sortida cultural. Recordem la 
primera sortida que va ser el 17 
de juny de 1989 -MAR i CEL al 

teatre Victòria de Barcelona, tot 
un èxit-.

El 20 de juny del 2000, l’Ajun-
tament de Girona, va cedir 
mitjançant conveni de col·labora-
ció i per un període màxim de 25 
anys, un local de titularitat muni-
cipal, de 178,94 m2 distribuïts 
en dues plantes, situat a l’actual 
passatge dels Picapedrers, 1, amb 
destinació a seu social de l’Asso-
ciació de Veïns i per a la realitza-
ció d’activitats que sense afany de 
lucre, anessin dirigides a la millo-
ra de les condicions culturals i 
socials de la població del sector.

La formació del barri Vista 
Alegre Carme, la presa de cons-
ciència veïnal i el seu desen-
volupament cívic va tenir uns 
orígens que podem resumir en 
els següents fets:

• A partir de l’any 1975 amb la 
legislació democràtica.

• La creació l’any 1968 de la 
Parròquia de Santa Maria de 
Vista Alegre.

• El trasllat de l’antic camp 
de futbol del Girona al barri de 
Montilivi.

• La cancel·lació dels projectes 
urbanístics que preveien la cons-
trucció d’habitatges en el solar de 
l’antic camp de futbol.

• La construcció del parc a l’es-
mentat solar, cosa que el conver-
teix en l’espai central del barri i 
una utilització per a tota classe 
d’actes públics.

La creació de la Parròquia va 
generar un moviment d’agru-
pació de la gent del barri, en la 
gestió i col·laboració per cons-
truir l’església parroquial, recap-
tar fons, participant en la cons-
trucció de l’edifici i, gràcies a tota 
aquesta moguda, l’abril del 1976 
es va inaugurar el temple. 

L’any 1973, es va produir un 
esdeveniment important, la crea-
ció de l’AVAP, Agrupació Vista 
Alegre Parròquia, amb la fina-
litat d’agermanar els pares dels 
nens de la catequesi. Durant els 
següents 15 anys l’AVAP va fer 
una tasca important, organitzant 
diverses activitats: concursos de 
fotografia, sessions de cinema, 
botxes, futbol, excursionisme, 
voleibol, escacs, arrosades de 
germanor, casals d’estiu, grups de 
música, etc. I, sobretot  la recupe-
ració de la Festa Major del Barri, 
l’any 1979.

La festa major va tenir un 
èxit i una repercussió a nivell de 
ciutat molt més important  del 
que s’esperava. Els actes es feien 
als Jardins del carrer del Carme. 
El fet d’estar al costat de la carre-
tera, els hi donava molta publici-
tat. Hi havien les típiques para-
des de fira, cavallets, xurreria, tir, 
concursos i competicions infan-
tils, sopar popular amb especta-
cle, …

Cal tenir en compte el 
moment històric per entendre 
la presència de l’església en tota 
aquesta activitat cívica, que a poc 
a poc, va anar disminuint.

A partir de l’any 1990, es va 
establir una col·laboració entre 
les dues entitats, ja que feien acti-
vitats molt semblants i dirigi-
des al mateix públic. Però lenta-
ment la participació de l’AVAP 

va minvar i el protagonisme va 
passar a l’AVVAC

De les activitats de l’AVAP, 
només es va mantenir el club de 
voleibol, que posteriorment va 
traslladar la seu a un altre barri 
de la ciutat i el ping pong, que va 
anar desapareixent.

Al llarg de tot aquest temps 
s’han aconseguit diverses millo-
res, essent les més importants: 
el parc de Vista Alegre –gaire-
bé 20.000 metres quadrats de 
terreny-; jardins; zones infantils; 
arbrat; església; reforma i millora 
de la vialitat i seguretat; tanca de 
protecció en les pistes esportives; 
accés a l’edifici situat al número 
22 del carrer Isabel la Catòlica,…

Així mateix i mitjançant els 
Pressupostos Participats: l’ascen-
sor –obra compartida amb l’As-
sociació de Veïns Les Pedre-
res – Fora Muralla-; la Girocleta; 
passeig mirador per a vianants 
i construcció de dues escales 
des del parc de Vista Alegre fins 
l’aparcament;  pas de vianants 
davant el passatge dels Pica-
pedrers i vorera del parc fins 
al carrer  Josep Morató  i Grau; 
aquests dos últims resten 
pendents d’execució…

El nostre barri ha estat castigat 
durament diverses vegades per 
les inundacions, sobretot els anys 
1962 i 1970…

A Vista Alegre s’hi concen-
tren alguns del serveis vitals de 
Girona: sanitaris, educatius, els 
vinculats a la nostra seguretat i, 
no oblidem que el nostre barri ha 
estat bressol esportiu de la nostra 
ciutat.

Treballar per al barri és una 
feina de tots, per a la bona convi-
vència.

◀ Enderroca-
ment camp de 
Vista Alegre 
(Font: SGDAP)

El carrer del 
Carme el 1962 
(Font: SGDAP)

◀
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L’institut de la Força ja era 
tractat de “ruïna i vergonya” per 
les autoritats acadèmiques i locals 
allà per l’any 1932. En tenim cons-
tància documental. Les propostes 
de nou emplaçament foren diver-
ses al llarg dels anys: convent de 
les Adoratrius a l’illa Pare Claret/
Maragall/Lorenzana, el de les 
Germanetes dels Pobres a la 
carretera de Barcelona, solar del 
baluard on s’aixeca l’Hotel Ultò-
nia i l’antiga caserna d’Artilleria 
a la cantonada de Pompeu Fabra 
amb plaça de Catalunya. Cap 
reeixí. Finalment, el regidor de 
Cultura, Cosme Casas, l’any 1954, 
proposà ubicar-lo a les Pedre-
res -al poble Sec, era la ubicació 
exacte-, a un solar molt llarga-
rut. Fou aprovat per l’Ajuntament 
que adquirí les finques entre 1955 
i 1957. El Claustre de profes-
sors hi estigué d’acord i gaudí del 
suport decisiu del cap de gabinet 
del Director General d’Ensenya-
ment Secundari, el gironí Joan 
Gich Bech de Careda. El projec-
te s’encarregà a l’arquitecte Josep 
Claret i Rubira,  amic i company 
de molts professors i pare d’alum-
nes del centre, segons ens explica 
el Sr. Enric Mirambell. 

Per una cosa o l’altra, l’edifi-

ci no entrà en funcionament fins 
el 9 de gener de 1967, i encara no 
ben acabat. Durant les vacances 
de Nadal, Girona visqué el tras-
llat de materials dels seminaris 
didàctics per la via pública, com 
el de la boa, i es passà del casa-
lot dels Caputxins de la Força a 
un institut amb dos pavellons i 
dos gimnasos: masculí al nord i 
femení al sud. Oficialment, s’ha-
via de segregar per sexes els 
alumnes, però ni a la Força ni 
al Nou Institut s’atengué mai el 
compliment d’aquesta absurda 
instrucció.

A l’any 1969, el Claustre de 
professors proposà que es dedi-
qués a Jaume Vicens Vives. Coin-
cidiren la voluntat del Claustre 
amb la d’antics alumnes i la de la 
societat gironina. Jaume Vicens, 
gironí, alumne de l’institut, amic 
entranyable de Santiago Sobre-
qués, eminent i rigorós historia-
dor i mestre d’historiadors, havia 
estat el cap més sòlid del catala-
nisme dels anys 50. Morí l’any 
1960 a l’edat de cinquanta anys. 
Una Ordre ministerial publicada 
l’1 d’agost de 1970 al BOE confir-
mà el nom.

Els anys 2000-2001 el centre 
visqué unes obres de remodela-
ció i modernització en profun-
ditat. S’obrí al migdia, creà un 
sol gimnàs, renovà finestrals i 
teatre i obrí un nou eix de comu-
nicació que relligà els dos pave-

Josep Quintanas Bosch
Antic Alumne i Professor  
de l'institut JAume vicens vives de 
GironA

L’institut del 
“Poble Sec” llons i els serveis dotant-lo de 

millor mobilitat. Alhora, la infor-
matització del centre arribà a 
totes les aules. El resultat, l’ins-
titut de Girona que havia passat 
a ser, durant els 50 anys de vida 
al Poble Sec, un institut més de 
Girona estava en condicions de 
prestar el seu servei docent amb 
les millors condicions físiques i 
tècniques. El continent estava en 
regla, el contingut també es posà 
en solfa. Durant aquest segle XXI, 
s’ha consolidat la oferta de Batxi-
llerat Internacional que garanteix 
un itinerari d’excel·lència i s’han 
esmerçat esforços en garantir 
que tot alumne rebi l’atenció que 
necessita perquè sigui real que 
totes i tots tinguin les mateixes 
oportunitats.

Jaume Vicens Vives (Font: Wikipèdia)

Construcció de l’edifici de l’Insti-
tut Vicens Vives (Font: SGDAP)
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Festival de Dansa Crea-
tiva Contemporània “Va 
de Contes”
A càrrec d'estudi Itzài Impàs 
Dansa
Parc de Vista Alegre
18h

Programació 
de la Festa Major 2018 
Vista Alegre-Carme

Aquest any comptem amb el grup 
Orgue de Gats per a la revetlla 
de Sant Joan, amb els Diables 
del Ter per l’espectacle de foc i 
amb Banda Marcial 504 per la 
Batucada i cercavila pels carrers 
de Vista Alegre

Divendres 15

Dissabte 16

Dissabte 23

Campionat de botifarra
Local social
15.30h

Campionat de petanca
Parc de Vista Alegre
16h

Jocs infantils
A càrrec del grup d’escoltes de 
Santa Maria de Vista Alegre
Parc de Vista Alegre
16h

Sessió de Crossfit
Parc de Vista Alegre
19h

Jocs
A càrrec de Jugar x Jugar
Parc de Vista Alegre
16h

Recollida de la Flama del 
Canigó
Plaça del Vi
18h

Batucada i cercavila pels 
carrers
A càrrec de Banda Marcial 504
20.30h

Espectacle de foc amb 
els Diables del Ter i 
encesa de la foguera de 
Sant Joan
Parc de Vista Alegre
21.30h

Sopar de revetlla
A càrrec de Restaurant la Llosa
Parc de Vista Alegre
22.30h

Ball amb el conjunt 
Orgue de Gats
Parc deVista Alegre
23.30h

Venda de tiquets per al sopar:
Dies 19, 20 i 21 de juny de 17 a 20h al local 
de l'associació de veïns.
Preu 14€ socis, 16€ no socis i 8€ menú 
infantil
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Edifici Escola 
Annexa—Joan 
Puigbert

L’edifici de l’escola Annexa 
va ser projectat per l’arquitec-
te Ignasi Bosch Reitg com a resi-
dència permanent de nens neces-
sitats. La construcció va tenir 
lloc entre els anys 1949 i 1954 i el 
resultat va ser un edifici en una 
planta en T de planta baixa,pis i 
soterrani parcial. A la part central 
de l’edifici es situa el nucli d’es-
cales que fa augmentar en una 
planta la seva alçada .

Un cop l’edifici va estar acabat, 
va quedar sense ús fins que l’any 
1963 l’arquitecte municipal Juan 
Gordillo va redactar un projecte 
d’adaptació com a Col.legi Menor 
femení. Els anys seixanta i setanta 
l’edifici va funcionar parcialment 
com a residència de la Sección 
femenina del Movimiento amb el 
nom de “Colegio Menor Heroí-
nas de los Sitios”. Una altra part es 
va destinar a Escola d’EGB amb 
el nom de José Antonio Primo 
de Rivera. A partir de finals dels 
anys setanta l’escola va continuar 
funcionant com a Centre Escolar 
Prat de la Riba.

Les façanes exteriors són d’es-
til neo-renaixentista i manifes-
ten la grandiloqüència de l’obra 
oficial de l’època. L’edifici exte-
riorment es composa d’un sòcol 

d’aplacat depedra artificial i a 
les plantes superiors uns panys 
d’obra vista emmarcats amb la 
mateixa pedra que el sòcol.

Tots aquests elements fan d’ell 
un edifici pesant, clàssic, rígid 
en els seus buits i plens i gaire-
bé monumental. Per contra,els 
forjats històrics de l’edifici estàn 
formats per voltes tabicades 
alleugerides que li donen una 
estructura diàfana i molt adapta-
ble. L’edifici te una coberta incli-
nada de teula ceràmica en el cos 
principal amb unes terasses en els 
seus extrems.

Cal destacar com a part 
important de l’edifici les voltes 
a la catalana de quatre punts i 
de grans dimensions que exis-
tien a la planta superior del cos 
central, l’antiga capella que varen 
ser enderrocades en la reforma 
posterior del 2010. Les voltes a 
la catalana són estructures cerà-
miques formades per diferents 
fulles de rajola col.locades en 
horitzontal en capes successives 
amb morter de guix o de calç.

L’any 1982 l’arquitecte dels 
Serveis Territorials d’Ensen-
yament Josep Maria Gener va 
projectar una reforma de l’edi-
fici per adaptar-lo com a escola 
d’educació primària.

L’obra, executada per l’em-
presa Construccions Capdefe-
rro de Girona no es va fer en la 

Josep Maria Fortià i Rius
Arquitecte

seva totalitat per problemes pres-
supostaris.

L’any 2004 l’AMPA de l’Escola 
va encarregar a l’Agrupació d’Ar-
quitectes per la Defensa i la Inter-
venció en el Patrimoni arqui-
tectònic (AADIPA) del Col.legi 
d’Arquitectes un informe sobre 
l’estat de l’edifici i el seu valor 
històric. L’estudi, que va ser redac-
tat pels arquitectes Àlex Gràva-
los i Núria Oms, destacava els 
elements més interessants de la 
seva construcció. Malauradament 
la intervenció que es va encarre-
gar més tard per part del Depar-
tament d’Educació no va tenir en 
compte aquestes conclusions i els 
espais interiors més valuosos de 
l’edifici varen ser enderrocats.

Finalment l’any 2008 el 
Departament d’Educació va 
convocar un concurs per la refor-
ma i l’ampliació de l’Escola. L’ar-
quitecte Josep Miàs va dur a 
terme la intervenció, finalitzada 
l’any 2010, que va plantejar l’en-
derroc del volumperpendicular 
donant lloc a un gran espai exte-

rior que connecta la pineda amb 
el pati amb la creació de la peça 
intermitja del gimnàs/sala d’actes.

   Entrada prin-
cipal de l’escola 
(Font: SGDAP)

◀ Edifici de l’es-
cola en construc-
ció l'any 1968 
(Font: Arxiu)

◀
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Santi Joseph
dissenyAdor industriAl

Entrevista a 
Jaume Teixidor

El dia 23/05/18, ens vam 
reunir amb el nostre entranya-
ble i famós veí Jaume Teixidor. Va 
ser una conversa entre dos gene-
racions per repassar la seva vida.

Bona nit, Sr. Teixidor, les 
primeres preguntes seran per 
introduir al lector sobre la seva 
figura.

Quants anys fa que està en 
aquest barri?

Des de que vaig néixer. Un 
llunyà 6 de Novembre de 1933. 
Eren els focs artificials de les Fires 
de St. Narcís… i és clar, havia de 
fer de dimoni perquè vaig néixer 
entre focs, llamps i trons.

Voldria centrar-me en dos 
punts de la seva vida, en la ràdio 
i Llucifer. Comencem per la 
ràdio.

On feia ràdio i què feia?

Vaig entrar al 1952 a Ràdio 
Girona, quan només teníem 
aquella emissora… Vaig ser 
famós perquè només hi havia una 
emissora i en aquells moments, 
érem 30 persones entre publi-
citat, megafonia, tècnics, direc-

ció,.. només quedo jo. L’últim 
que quedava era en Narcís Jordi 
Aragó, un gran periodista.

Quan vaig entrar a Ràdio 
Girona, llavors era exactament 
“Radio España de Gerona E.A.J 
38”, pensi que vaig entrar a la 
prehistòria de la ràdio. Només hi 
havia un disc de “baquelita”, cau a 
terra i queda esmicolat. Fins l’any 
56 no va venir el primer de plàs-
tic […], als anys 50 va arribar la 
cinta magnetofònica.

Per tant, va estar 20 anys de 
locutor?

No, més! Fins al 1990.

Llavors estem parlant de 40 
anys…

Sí, llavors l’any 1960 vaig estar 
uns mesos com a director de 
Ràdio Blanes. Quan vam venir 
aquí, vàrem venir a “La Veu de 
Girona”, des de 1962 fins 1985. I 
els últims 5 anys, del 85 al 90–91, 
vaig estar a Ràdio Girona, que era 
de la SER.

Si em permet, el meu avi era 
tècnic de so de Ràdio Barcelo-
na…

Caram! Radio Barcelona era 
E.A.J1.

Exacte. Dins de la famí-
lia tenim algunes anècdotes que 
ell ens va explicar... Ens en pot 
explicar alguna de seva?

A la ràdio, llavors tot era en 
directe, no hi havia cap possi-
bitat de gravar, si feies un error 
sortia directament. Recordo que, 
davant de l’ajuntament, hi havia la 
Rellotgeria Fabra. Dèiem a les 14h 
de la tarda i a les 21h del vespre: 
“Conectamos con relojería Fabra, 
hora exacta”. Era mentida, teníem 
un rellotge de menjador que 
l’amic Pòlit havia posat un micro 
i obríem pas a aquest micro del 
locutori […] Llavors, l’ajunta-
ment era “Plaza España”… “Plaza 
España va a dar la hora exacta”.. 
eren les dues de la tarda, però 
per una circumstància que no 
hem sabut mai, només va donar 
una campanada. I jo vaig pensar, 
si dius “las dos” i només s’escol-
ta una… la gent dirà… i vaig dir 
“la una, hora exacta”, en aquells 
moments enraonàvem, vàrem 
sentir la segona campanada i jo 
vaig dir “la otra”. El director va 
venir i em volia fer fora.

Una altra que també és molt 
simpàtica, un que va ser mestre, 
en Castro. Abans de donar pas a 
l’emissió que parlàvem de metges, 
microbis, bacteris, malalties, … i 
ell donava pas al programa, i va 
dir “ante los Microbios de Radio 
España E.A.J38” en comptes de 
“micrófonos”… no se’n va donar 
compte […].

Llavors, els que estaven a la 
ràdio com jo, havien de tocar 
totes les tecles. Havíem de presen-

tar el primer aplec de sarda-
nes que va ser a Caldes de Mala-
vella l’any 1955-56, el vàrem fer 
nosaltres, ho fèiem des del telè-
fon d’un restaurant; retransmis-
sions al teatre municipal, concur-
sos... “Buscando la Fama” que van 
sortir molts artistes, posàvem el 
disc i les falques. Ho fèiem tot! 
[…]

Si em permet, voldria ser una 
mica punyent. He reflexionat en 
els medis de comunicació d’ahir i 
d’avui, sobretot en el tema censu-
ra…

Sí, tot el que era noticia s’ha-
via de portar al “Ministerio de 
Información y Turismo”. Hi havia 
un noi molt trempat que ens deia 
“vosaltres mateixos”. Molta de la 
informació era d’àmbit munici-
pal, festes, activitats lúdiques,.. 
evidentment, de política no 
se’n parlava. Per això hi havia el 
“Diario Hablado de RNE” de les 
15h i de les 22h.

Es feia un espai que es deia 
“Gerona al Día”, allò havia d’anar 
a censura, que ens ho fèiem nosal-
tres mateixos perquè en Sureda 
Prats era una persona molt addic-
te al moviment[…], ens va dir 
“vosaltres mateixos”.[…]

Partint del què em diu, jo li 
volia preguntar que suposada-
ment, avui dia no hi ha censu-
ra...

I tant que n’hi ha!

Cert. Les xarxes socials, 
diaris,… tots fan “fake news” on 
canvien la realitat; comparant 



18 19

amb el què hi havia, creu que és 
un tipus de censura?

Avui dia no pots parlar de 
censura perquè no existeix com a 
tal [...]però sí que els medis diuen 
el què els interessa, hi ha una 
diferència abismal.[...]

Vostè, que ara és capaç de 
veure tots aquests fets havent 
viscut la censura, quin consell 
pot donar als futurs locutors?

El més important és que 
tinguin cultura.

Si em permet seguim pel 
teatre...

Jo vaig entrar a la ràdio gràcies 
al teatre.

Entenc que va ser una de les 
seves grans passions, és conegut 
per Llucifer, però va fer altres 
obres?

Uiii... Mare de Déu, moltes... 
A la Salle, als anys 40 i 50, un 
diumenge cinema i l’altre teatre.

Vaig començar a fer teatre 
molt jove, quan tenia 15-16 anys, 
inclús en vers, que encara era 
més difícil [...]

Avui dia, vostè continua 
lligat al teatre?

No, vaig plegar de fer el 
dimoni l’any 1990. Vaig saltar 
de la Salle al grup GEiEG, que 
tenia un quadre escènic formida-
ble. Va ser llavors quan vam anar 
a fer una obra de teatre a Ràdio 
Girona, en català, l’any 1952. A la 
Salle, el 90% de les obres eren en 
català, perquè eren obres espe-

cials on no podien sortir noies: 
els pastorets, totes les de Mossèn 
Gay,... Fèiem el “Porc de les 
Boires”, jo feia de protagonista, el 
director de la ràdio em va escol-
tar, em va fer cridar i em va dir si 
volia ser locutor.

Parlant amb un dels seus fills, 
el va destacar com una persona 
creativa, jo sempre l’he vist com 
un pencaire per estar al davant 
del seu negoci fins als 84 anys. 
Vostè es considera més creatiu o 
pencaire?

Com a pencaire, quan ets 
dons compte del que representen 
els coneixements, et falta temps 
per aprendre. Ara tindré temps 
amb el traspàs de l’estanc.

Per acabar, què ha perdut el 
barri de Vista Alegre–Carme i 
què ha guanyat?

Trobo a faltar el companye-
risme entre tots els veïns. A l’es-
tiu, sortíem a l’eixida a prendre la 
fresca i enraonar. Tot el carrer del 
Carme, després de sopar, era un 
seguit de gent enraonant.

I ha guanyat en progrés però 
tot el què hem guanyat en tècnica 
ha minvat en la part humana […]

A nivell personal, només 
començar ja vaig veure que seria 
una xerrada on només podríem 
repassar una mica la vida del 
Sr. Teixidor ja que està plena 
d’anècdotes, lliçons de vida i 
coneixements. Em sentia com el 
nen que escolta embadalit com 
l’avi explica històries passades. 
El Sr. Teixidor forma part de la 
història del barri i de Girona, i 
aquest text és un petit homenat-
ge a la seva persona.

Jaume Teixidor (dreta) amb 
Santi Joseph (esquerra)







Segueix-nos a:

http://vistalegre.entitatsgi.cat/

https://www.facebook.com/VISTA.ALEGRE.CARME/

@AAVV_Vista_Car

La nova Junta de l’Associació de veïns Vista Alegre-
Carme al complet. 
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Marià Adroher, Pep Fortià, Raquel Butiñach, Maite 
Vallejo, Jordi Creus. 
Al darrera: Núria Serrat, Anna Font, Laura Moré, 
Guifré Mas i Fina Escandell


