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El fet urbà és una realitat absolutament contemporània. Encara
el 1900 únicament el 5% de la població gironina vivia a les
ciutats. Avui, ho fa el 52,3%. Com ha explicat Richard Florida,
arreu del món, també a la regió de Girona, durant el segle
XX l’Homo sapiens ha esdevingut l’Homo urbanus. Aconseguir
que aquesta concentració de població als nuclis urbans resulti
un factor positiu generador de riquesa personal i col·lectiva
i no una font de malestar, de desemparament i fins i tot de
solitud, té a veure amb la capacitat ciutadana de construir
un projecte identitari comú i compartit, un relat de ciutat que
donat el cas justifiqui sacrificis en nom del bé comú i que
també pugui generar confiança i esperances en un futur millor.
—
L’itinerari i la guia de patrimoni de la ciutat que us presentem,
talment com els llibres recents Figueres en primera persona,
Figueres insòlita, Els arbres de Figueres o Figueres, arquitectes
i història, tenen a veure amb el propòsit d’estimular la coneixença i l’estimació del patrimoni figuerenc i, més important
encara, de transformar aquesta estima pels edificis, carrers
i places, arbres i monuments, tradicions i costums locals, en
elements cohesionadors i generadors d’identitat figuerenca.
—
Estic segur que, de la mà d’aquesta guia i dels plafons informatius, la ruta que us proposem per la Rambla, la plaça de
Josep Pla, la plaça del Doctor Ernest Vila, la plaça del Gra, la
plaça de l’Escorxador, la plaça de la Palmera, el carrer Ample
i de Maragall, la plaça de les Patates, la torre Galatea, la plaça
de Gala Salvador Dalí, i la plaça de l’Església fins a la plaça de
l’Ajuntament des de molts punts de vista us resultarà insòlita
i motiu de renovat orgull figuerenc. I és que, com demostren
els seus carrers, monuments i places, com ha procurat representar la seva literatura, Figueres ha tingut sempre vocació
ciutadana, que vol dir convicció que al seu si, per a tots els
seus ciutadans, tots els somnis de llibertat i d’autorealització
han de ser possibles.
Santi Vila i Vicente. Alcalde de Figueres

Conservació de l’arquitectura,
renovació de l’espai públic
i ús social del patrimoni
— — — — — — — — — — — — —
La supervivència efectiva d’un edifici o d’un conjunt protegit depèn,
en gran mesura, de la supervivència
ambiental i funcional del seu teixit
urbà. Hi ha un lligam indestriable
entre la restauració de l’arquitectura, les operacions transformadores
de l’espai públic i la revitalització
funcional del centre històric, única
garantia a llarg termini de la conservació del patrimoni de la ciutat.
—
Fer compatibles les polítiques culturals de senyalització informativa i
de definició d’itineraris culturals recomanats, tot incorporant els edificis
i els espais de la ciutat museïficada al sistema d’espais
lliures renovats de la població local, actua de manera transversal sobre tots els components de la ciutat.
L’actuació transversal –des del patrimoni ancestral a
l’acollida de nouvinguts i visitants– és eix de la política d’intervenció integral sobre el centre històric que el
programa de la llei de barris empara.
—
La implantació d’aquest conjunt de senyals informatius que s’afegeix a les plaques de senyalització dels
edificis singulars i a les publicacions escrites que les
han acompanyat permet mirar a través de la forma del
paisatge construït per entendre’l com a estructura de
l’espai i de les relacions i no pas com a aparença o
aspecte: la ciutat real dels ciutadans, producte cultural que resulta de transformar l’entorn per habitar-lo i
allotjar-hi les activitats, incomprensible només com un
artefacte immobiliari o un objecte artístic inanimat.
Joan Falgueras Font. Arquitecte
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Gent passejant per la Rambla
Fotògraf desconegut. [Anterior a 1918]. Col·lecció Francesc Guillamet

#1
—————
La
Rambla

————————————————————

Salonet ciutadà a l’aire lliure per a passejar i
conversar. Josep Pla
—
La Rambla de Figueres cobreix des de l’any
1833 la riera de Galligans. És punt central,
àgora, símbol de la ciutat, lloc per passejar,
veure i ser vist, espai de cafès i botigues.
Als anys 1917-1918, l’arquitecte municipal
Ricard Giralt (Barcelona, 1884-1970) impulsà
la reforma de la Rambla tal com la coneixem
ara, que es completà el 1929 amb la instal·lació
de bancs i una font. A l’entorn de la Rambla,
les famílies burgeses de la ciutat van construir cases senyorials, obra d’arquitectes com
Josep Roca i Bros (Abrera, 1815 - Figueres,
1877). Imposa la presència de la casa d’Albert
Terrades, de 1767, posteriorment seu de l’Hotel París, durant molts anys el més luxós de
la ciutat, obra atribuïda a Juan Martín Zermeño,
que projectà i dirigí la construcció del castell de
Sant Ferran. Des de 1982 l’edifici és la seu del
Museu del Joguet de Catalunya. A la Rambla també hi destaca el monument erigit l’any
1918 a l’inventor del submarí, Narcís Monturiol (Figueres, 1819 - Barcelona, 1885), obra

d’Enric Casanovas. Després de la reforma duta
a terme l’any 2002, la Rambla ha recuperat
l’ús social i ha esdevingut plataforma d’esdeveniments firals i d’usos espontanis que inventen
dia a dia els costums dels ciutadans.
————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Casa Albert Terrades · Museu del Joguet
de Catalunya (C/ St. Pere, 1)
1767 atribuït a Pedro Martín Zermeño
· Casa Casals (Rambla, 6)
1898 de Josep Cordomí i Bosch
· Casa Cordomí (Rambla, 7)
1933 de Pelayo Martínez Pelayo
· Casa Poli Deseia (Rambla, 15)
1864 de Josep Roca i Bros
· Casa Salleras (Rambla, 17)
1904 de Josep Azemar i Pont
· Casa Cusí (Rambla, 20)
1894/1903 de Josep Azemar i Pont
· Casa Bosch (Rambla, 21)
1864 de Josep Roca i Bros
· Casa Joanama (Rambla, 33)
1856 de Josep Roca i Bros
· Casa Fages (C / Enginyers, 1)
1852 de Josep Roca i Bros
· Casa Alegret (C / Nou, 4)
1856 de Josep Roca i Bros
· Casa Puig Soler (C / St. Pau, 2)
1901 de Josep Azemar i Pont
· Casa Trullol (C / Vilafant, 18)
1856 / 1869 de Josep Roca i Bros
· Casa Melis (C / Vilafant, 49)
1929/1926 de Ricard Giralt i Casadesús · Manel Mayol
· Casa Codina (C / Vilafant, 51)
1905 de Josep Azemar i Pont
# 6-7

#2
—————
Plaça de
Josep Pla

————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Teatre - Cinema El Jardí (Pl. Josep Pla, s / n)
1914/1916 de Llorenç Ros i Costa
· Cinema Sala Edison (C / St. Pau, 10)
1911 de Josep Azemar i Pont
· Casa Martori (C / St. Pau, 17)
1879 de Francesc Puig i Saguer
· Casa Galter (C / St. Pau, 31)
1901 de Josep Azemar i Pont
· Casa Galter Bassols (C / St. Pau, 33)
1928 de Raimon Duran i Reynals / Pelayo Martínez
· Convent de St. Francesc · actual Institut
Ramon Muntaner (C / St. Pau, 49 -51).
1828 d’autor desconegut
· Presó (C / St. Pau, 154)
1906/1914 de Josep Azemar i Pont

Aquesta plaça havia estat una antiga horta que
des de principis del segle XX s’havia utilitzat
per fer projeccions de cinema a l’aire lliure
a l’estiu. L’any 1908, Carles Cusí de Miquelet,
industrial i banquer figuerenc, va dedicar l’espai
a aquest fi lúdic i cultural. Anteriorment, l’any
1905, aquest mateix emprenedor havia fet
construir al veí carrer Sant Pau una sala de
capacitat reduïda que ocupava el vestíbul
de la que seria, l’any 1914, la Sala Edison.
A finals del 1914, Pau Pagès va comprar
els terrenys d’aquesta horta per construirhi una sala de cinema: el Teatre Cinema el
Jardí, obra de l’arquitecte Llorenç Ros i Costa,
inaugurada l’any 1916. A l’època, era una de
les sales més grans de Catalunya. Quan la
plaça va ser reformada, l’any 1993, el cinema
va desaparèixer. Malgrat tot, l’espai sempre
ha mantingut el vincle amb el món de la
cultura i per això va rebre el nom de Josep
Pla, en commemoració de l’escriptor català; a
l’entrada de la plaça, es va erigir un monument
en honor seu.
—
Al fons, es troben els jardins de Puig Pujades,
com a record de l’antic espai enjardinat. En
aquest punt, hi ha una interessant escultura
dedicada al món del teatre. Una curiositat
d’aquesta plaça és que en el subsòl hi ha un
refugi de l’època de la Guerra Civil, construït
per protegir la població dels bombardejos aeris.
Té capacitat per albergar-hi 300 persones.
—

Vista panoràmica del Teatre “El Jardí” >
i el seu entorn. Fotògraf desconegut
[1915-1916]. Col·lecció Salvador Perxas

# 8-9

#3
—————
Plaça del Dr.
Ernest Vila
————————————————————
La plaça Dr. Ernest Vila és punt de connexió
entre la ciutat nova i la part més central. Se
la coneix popularment com a plaça de la Font
Lluminosa, per la font que la presideix des de
1965. Aquesta obra fou projectada per Carles
Buïgas, que també és l’enginyer de la Font
Màgica de Montjuïc, a Barcelona. A més del
brollador, a banda i banda, hi ha dues escultures de Frederic Marés que representen el rei
Jaume I i el seu cronista, Ramon Muntaner.
A l’extrem sud de la plaça hi va haver, des
del segle XVI, l’església de Sant Baldiri i, des
del segle XVII, l’Hospital de la Caritat, que
va ser construït fora de les muralles per tal
d’evitar contagis; el terreny va ser cedit a la
ciutat l’any 1608 per la senyora Úrsula Vilanova i Roca. L’Hospital es va utilitzar molt
sovint com a clínica militar, a causa de la
proximitat del castell de Sant Ferran, i, a
principis del segle XX, va haver d’atendre els
afectats per la gran epidèmia de xarampió,
tifus i grip que va obligar a tancar tots els
col·legis públics. Durant la Guerra Civil (19361939) va ser destinat a hospital militar; l’any
1938 va ser bombardejat, quan encara no se

n’havien evacuat els malalts i ferits de guerra. L’edifici va ser definitivament enderrocat
l’any 1961. El nom de plaça del Dr. Ernest Vila,
prestigiós metge de Figueres (1884-1960), ve
de la commemoració del passat hospitalari
d’aquest indret.
—

————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Casa Vila Moner (C / Nou, 18)
s.XVI / 1967
· Casa Pagès (C / Nou, 46)
1906 de Josep Martí i Roca
· Casa Pagès Bofill · actual Consell Comarcal
de l’Alt Empordà (C / Nou, 48)
1928 de Francesc Tarragó
· Església Evangèlica · actual Fundació
Clerch i Nicolau (C / Nou, 53)
1889 / 1911 de Francesc Puig i Saguer / Sebastià
Pi i Pi
· Casa Nouvilas (C / Nou, 76)
1885 de Josep Cordomí i Bosch

< Gent ballant sardanes al carrer Nou
Fotògraf desconegut [c. 1910 – 1915]. Col·lecció Inés Padrosa Gorgot
# 10-11

#4
—————
Plaça del
Gra
————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Plaça del Gra (Pl. del Gra, s / n)
1886 de Francesc Puig i Saguer, mestre d’obres
· Casa Fita (C / Rutlla, 37)
1924 de Ricard Giralt i Casadesús
· Casa Reig (Pl. Gra, 3)
1934 d’Emili Blanch i Roig
· Asil Vilallonga (Avda. Vilallonga, 1-3)
1877 / 1884 de Joan Papell i Llenas / Lluís Alcalà
· Casa Dalfó (Avda. Vilallonga, 5)
1924 / 1926 de Pelayo Martínez / Manel Mayol
· Casa Macau (Avda. Vilallonga, 36)
1907 de Josep Azemar i Pont
· Casa Subias (C / Rubaudonadeu, 6)
1910 de Josep Azemar i Pont
· Casa Roda (C / St. Llàtzer 58)
1911 de Sebastià Pi i Pi
· Cementiri (Passeig del Cementiri)
(1816 / s.XIX-XX) de Narcís C. Papell,
m.o. / autors diversos.

La primera construcció d’aquesta zona va ser
el convent dels monjos benedictins de Sant
Pere de Rodes l’any 1807; per aquest motiu
l’emplaçament passà a ser conegut com a
plaça dels Monjos. El creixement urbà d’aquest
sector de la ciutat es va incrementar l’any
1877 amb l’arribada del ferrocarril: la plaça
va esdevenir punt de pas obligat per anar a
l’estació i Figueres es va convertir en peça
clau de tota la indústria i el comerç de la comarca. Tot i l’eufòria que va desfermar aquest
fet, l’arribada de l’epidèmia de la fil·loxera
l’any 1878 va suposar un desastre econòmic
per a la comarca.
—
Allà on hi havia el convent, l’any 1884 es va
construir l’Asil Vilallonga i, dos anys més
tard, els figuerencs Macau, Roca i Andrés van
impulsar el cobriment de la plaça per poder
protegir de la pluja el mercat de cereals, que
anteriorment s’havia fet a la plaça de l’Ajuntament i a la de les Patates. Van comptar amb
el suport de Marià Vilallonga, industrial del
ferro, que va regalar el material necessari per
fer les 36 columnes de fosa que aguanten la
coberta. Així, l’any 1886 es va inaugurar la
plaça tal com la coneixem ara i va passar a
albergar el mercat de cereals, motiu pel qual
va rebre el nom de plaça del Gra. A partir del
1973, l’espai es va destinar de manera definitiva a mercat de fruites i verdures el dimarts,
dijous i dissabte. També, en estar cobert, s’ha
utilitzat per a diverses celebracions i actes.
—
Mercat de la plaça del Gra >

Fotògraf desconegut [1911]. Col·lecció Francesc Guillamet
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#5
—————
Plaça de
l’Escorxador
Plaça de la
Palmera

—

————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Adoberia Bassols · actual escola Josep Pallach
(C / dels Fossos, 1)
1856 de Josep Roca i Bros
· Casa Geli (C / Pi i Maragall, 17)
1915 de Llorenç Ros i Costa
· Cases Geli i Vergés (C / Pi i Maragall, 26-28)
1922 d’Antonio Alcaide
· Casa Juez (C / Colom, 24)
1914 / 1934 de Ricard Giralt i Casadesús
· Col·legi La Salle (C / dels Fossos, 17)
1908 de Josep Azemar i Pont
· Casa Jiménez (Pl. Palmera, 1)
c. 1907 de Josep Bori i Gensana
· Casa Mas Roger · Segon domicili de Salvador Dalí
(C / Monturiol, 10)
1910 de Josep Azemar i Pont

Aquestes dues places van aparèixer a mesura
que s’anaven cobrint els diferents trams de la
riera Galligans. Quan es va començar a cobrir
la Rambla, a partir de 1835, es van canalitzar
les fonts d’aigua potable cap a aquesta zona, de
manera que es va instal·lar el safareig públic
allà on ara veiem la delegació d’Hisenda i a la
zona en què s’emplaçà l’escorxador municipal,
inaugurat l’any 1846, que va ser la primera
construcció que hi va haver en aquesta zona
de la ciutat. L’edifici actual va ser projectat
per l’arquitecte Josep Azemar entre els anys
1904 i 1907 i és un dels més destacats del
Modernisme català. Aquest nou escorxador,
més ampli i modern, es va fer per tal d’abastir
la demanda més gran d’una Figueres en
creixement. Va funcionar com a tal fins a l’any
1976 i, des de 1991, l’espai alberga la seu de
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.
—
També a principis del segle XX es va cobrir
la riera i les places quedaren finalment
configurades. Els actuals edificis de Caixa
Catalunya i del col·legi Josep Pallach van
ser adoberies quan la riera encara estava
al descobert. Cap a ponent, en direcció a la
Rambla, en l’entorn de la plaça de la Palmera,
es pot observar, a més de l’espectacular
tribuna de la casa Jiménez, de 1907, la casa
de l’adolescència de Salvador Dalí o casa Mas
i Roger, de 1910, que configura la façana oest
de la plaça, rere la palmera, replantada el
1977 en record de l’original, procedent d’un
hort de la zona.
—

< Vista general de la plaça de l’Escorxador
Fotògraf: J. Carreras [c. 1910]. Arxiu Municipal de Figueres
# 14-15

#6
—Carrer
— —Ample
——
—
Carrer
Joan Maragall

————————————————————
La confluència del carrer Joan Maragall,
anomenat així des de 1917, amb el carrer Ample,
un dels que delimitaven el perímetre de les
muralles, marcava la zona est de la Figueres
medieval. L’actual carrer Joan Maragall
s’anomenava carrer de la Presó, en al·lusió al
penal que, des de 1579, s’ubicava en aquest
indret. El 1914, però, es va inaugurar la presó
que es va situar a l’extrem sud del carrer Sant
Pau i, des d’aleshores, no queda res d’aquell
presidi medieval. L’espai correspon a l’edifici
obra de l’arquitecte Joaquim Masramon, que
ara és seu de l’Arxiu Municipal i abans havia
estat la Biblioteca Popular Carles Fages de
Climent.
—
De les edificacions del carrer cal esmentar
l’edifici del Casino Menestral Figuerenc, institució
de caràcter popular i republicà creada el 1856,
i que s’havia ubicat en diversos emplaçaments
fins que, l’any 1875, es va traslladar al carrer
Ample, a l’edifici singular que fa cantonada
amb el carrer Peralada. L’edifici actual va ser
projectat l’any 1904 per Josep Bori Gensana.
—
A l’altre cap del carrer Ample, al carrer
Monturiol número 6, trobem la casa natal de

Salvador Dalí. La família Dalí ocupà fins a l’any
1912 un dels baixos i l’entresòl d’aquesta finca
com a residència i despatx per a l’exercici
de la professió notarial del pare de l’artista.
Posteriorment, es desplaçaren a la casa del
costat oest de la plaça de la Palmera, on
Salvador Dalí realitzà els primers dibuixos de
què tenim constància.
————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Casa de Puig · Casa natal de Salvador Dalí
(C/ Monturiol, 6) 1898 de Josep Azemar i Pont
· Casa Roger (C / Monturiol, 9)
1895 de Josep Azemar i Pont
· Casa Albert Gruart (C / Monturiol, 7)
1900 d’Ildefons Casamor
· Casa Monturiol Porret (C / Monturiol, 5)
1915 de Ricard Giralt i Casadesús
· Casino Sport Figuerenc (C / Moreria, 4)
1892 / 1895 de Josep Azemar i Pont
· Casa Guillamet (C / Ample, 14)
1935 d’Emili Blanch i Roig
· Casino Menestral Figuerenc (C / Ample, 17)
1904 de Josep Bori i Gensana
· Casa Comet (C / Peralada, 27)
1922 de Pelayo Martínez
· Casa de Romà (C / Peralada, 48)
1818 d’arquitecte desconegut
· Escoles Pies · actual Col·legi Paula Montal ·
Escolàpies (C / Peralada, 55)
1884 / 1928 / 1930 de M. Almeda Esteve
- P. Martínez Paricio
· Convent dels Caputxins (C / Rec Arnau, 6)
1760 de Josep Martí, mestre d’obres

< Vista general del carrer Ample. Fotògraf desconegut [c. 1900 –1910]. Arxiu Municipal de Figueres
# 16-17

#7
—————
Plaça de les
Patates
————————————————————
Aquest emplaçament es va començar a configurar l’any 1817, ja que anteriorment l’espai
estava ocupat per una illa de cases i per la
muralla de la vila. A causa d’enfrontaments
bèl·lics, però, aquestes construccions van
quedar parcialment en ruïnes i l’Ajuntament
va decidir construir-hi una plaça. L’espai va
rebre, en un primer moment, el nom de plaça
del Pouet, en referència a la font que hi havia
al mig, que nodria la gent del barri i havia
servit per regar les hortes del voltants. Ara
bé, aviat s’hi va ubicar el mercat dels cereals, i per això es va anomenar plaça del Gra.
L’any 1884 va quedar enllestit el projecte de
l’arquitecte Rafael Cantró de crear una plaça porxada. De seguida, però, es van fer evidents els problemes d’espai, que van fer que
es dictessin unes ordenances municipals que
ordenaven l’entrada de carruatges pel carrer
de la Muralla i la sortida d’aquests pel carrer
de la Jonquera. Finalment, el comerç del gra

es va traslladar a la plaça dels Monjos, molt
més espaiosa, i aquí es va continuar fent el
mercat dels melons, síndries i patates; per
això avui dia es coneix la zona com a plaça
de les Patates.
—
Actualment ja no s’hi fa cap tipus de mercat i l’espai acull, sobretot durant l’estiu, les
terrasses dels diversos bars restaurants que
generen un espai de sociabilitat a mig camí
entre el barri tradicional i el mestissatge cosmopolita.
—
El 2012 amb la reurbanització del Pla de Barris es feu una intervenció arqueològica sota
la direcció d’A. M. Puig Griessenberger. Això va
permetre fer aflorar i consolidar, amb projecte
de Bardagí i Teixidor, arquitectes, un fragment
de muralla del recinte medieval que havia
estat arrasada quan la plaça fou configurada
al segle XIX tot enderrocant una illa de cases
i terraplenant les fondes valls.
————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Casa Camps (C / dels Tints, 3 - 5)
1884 / 1847 de Josep Roca i Bros
· Casa Pou (C / Barceloneta, 8)
1862 de Josep Roca i Bros

Mercat de la plaça de les Patates >
Fotògraf desconegut [c. 1910]. Col·lecció Josep Maria Bernils Mach

# 18-19

#8
—————
Torre
Galatea

————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Torre Galatea i Casa Gorgot · Actual Fundació
Gala - Salvador Dalí (Pujada del Castell, 26 - 28)
s. XIII / 1930 d’autor desconegut
i Pelayo Martínez
· Casa Rodeja (Pujada del Castell, 27)
1861 de Josep Roca i Bros
· Parc - Bosc (Parc Bosc)
1917 / 1926 de Ricard Giralt i Casadesús
- Pelayo Martínez

La torre Galatea, antiga torre i casa Gorgot,
és l’únic vestigi de la fortificació medieval
que es conserva a la ciutat, tot i que hi ha
documentades fins a setze torres. Si ens fixem
bé en els detalls de la construcció, veurem
com encara hi queden restes de les espitlleres
de la muralla medieval. En destaca la que
té la base oberta en forma de cercle, que
permetia l’allotjament dels canons.
—
Al segle XVI Figueres va començar a créixer
extramurs i part de les muralles van ser
demolides. Al segle XIX aquesta torre es
va utilitzar com a caserna militar i dipòsit
d’aigua, fins que, l’any 1930, l’arquitecte Pelayo
Martínez va fer un projecte, per indicació de
la família Gorgot, per arreglar l’interior de la
vivenda i la façana. L’any 1983 l’Ajuntament
de Figueres i la Generalitat de Catalunya van
comprar la torre per tal d’eixamplar l’espai
del Museu.
—
Aquest és un dels indrets més característics
de Figueres, ja que Dalí li donà el seu toc
surrealista decorant la part alta de l’edifici
amb ous, símbol de la vida futura, i va omplir
tota la façana de pans, símbols de la nutrició
essencial. A més, la va batejar amb el nom de
torre Galatea, en honor de la seva dona, Gala.
Aquest indret va convertir-se en residència
de l’artista fins que va morir, el 23 de gener
de 1989. Actualment allotja les oficines de
la Fundació Gala-Salvador Dalí i part de les
sales del Museu.
—

Torre Gorgot. Fotògraf desconegut [c. 1910]. Arxiu Municipal de Figueres >
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#9
—————
Plaça de Gala
Salvador
Dalí
————————————————————
La plaça data de l’any 1850 per urbanitzar
l’espai ocupat per l’antic cementiri. Un any
després s’hi va ubicar el mercat del peix, que
fins llavors s’havia fet a la plaça de l’Ajuntament. L’actual Museu Dalí es troba a l’edifici
que havia estat l’antic Teatre Municipal de Figueres, parcialment destruït durant la Guerra
Civil i, posteriorment, cremat per les tropes
franquistes l’any 1939. L’edifici va ser projectat per Roca i Bros i decorat per Félix Cagé,
artista francès autor també de la decoració
del Teatre del Liceu de Barcelona. L’emplaçament va tenir una vida molt rica fins a l’any
1916, quan el cinematògraf va desplaçar els
espectacles teatrals com a afició preferida
dels figuerencs.
—
Salvador Dalí, amb tenacitat i fent valer
el seu prestigi, va presentar la idea de fer
d’aquest espai oblidat el seu museu. En un
primer moment, es va proposar crear una sala
Dalí al Museu de l’Empordà, a la Rambla, però
l’artista va respondre amb rotunditat: “No una

sala, sinó un museu Dalí a Figueres.” Després
de molts anys de feina, el geni es va sentir
satisfet. El nou Museu Dalí va ser inaugurat
l’any 1974 i d’aleshores ençà és un dels museus que rep més visitants de tot Catalunya.
La plaça és la més visitada i fotografiada de
Figueres, ja que s’hi troba una síntesi d’elements importants per entendre la ciutat: Dalí,
l’església de Sant Pere, cafès i botigues. Cal
dedicar una bona estona a gaudir de la façana
del Museu i de tots els detalls dalinians escampats per la plaça.
————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Casa Pont de Vinyals · Coneguda com a Casa
Romaguera (C / Jonquera, 11)
1852 de Josep Roca i Bros
· Teatre Municipal · Actual Teatre Museu Dalí
(Pl. Gala i Salvador Dalí, 1)
1850 de Josep Roca i Bros

< Teatre Principal (actual Museu Dalí)
Fotògraf desconegut [c. 1910]. Biblioteca Fages de Climent
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#10
—————
Plaça de
l’Església

Va ser a l’entorn de l’església de Sant Pere
que va començar a créixer la vila a partir del
segle XI; en aquell moment, la construcció era
una petita església romànica. El temple va
acollir, el 3 de novembre de 1701, les noces
reials entre el rei Felip V i Maria Lluïsa de Savoia. La plaça és recent, de l’any 1948, ja que
aquest espai havia estat ocupat per una illa
de cases, la placeta de l’Oli i un cementiri. En
un principi, s’havia pensat fer una plaça davant de la façana principal de l’església, cosa
que suposava enderrocar una sèrie de cases i,
d’aquesta manera, crear un gran passeig que
arribés fins a la pujada del Castell. Finalment
però, va semblar més viable l’enderroc de
l’illa de cases de la façana lateral del temple
i es creà una nova sortida a l’església pel
pòrtic de Galilea.
—
Durant els primers mesos de la Guerra Civil (1936-1939), el temple va ser incendiat i
enderrocat gairebé del tot i es va perdre el
Registre Parroquial de la vila. Entre els anys
1941 i 1948, es va reconstruir en estil neogòtic amb el treball de presoners del bàndol
republicà. Actualment, aquest és un dels llocs
de la vila més concorreguts; durant el dia, sobretot a l’estiu, hi podem veure la cua de persones que esperen per entrar al Museu Dalí. A
les nits, però, la pau omple tota la plaça sota
els llums de l’església de Sant Pere.
————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Església de Sant Pere (Pujada de Sant Pere s / n)
s. XI / XIV / XVIII / 1940 - 1950 d’autor desconegut

Vista de l’església de Sant Pere <
Fotògraf: Josep Maria Cañellas [1889]
Arxiu Municipal de Figueres
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#11
—————
Plaça de
l’Ajuntament

————————————————————
Al llarg dels segles aquesta plaça ha acollit
mercats de totes menes: carn, peix, fruita,
verdures i gra. La casa consistorial va ser
construïda l’any 1767 pel mateix arquitecte que
el castell de Sant Ferran, Juan Martín Zermeño.
Aquest edifici, però, es va enderrocar l’any
1933, i de seguida es va construir el que veiem
actualment, projectat per l’arquitecte Ricard
Giralt. L’obra va finalitzar als anys quaranta
del segle XX, un cop acabada la Guerra Civil.
—
Les arcades de la plaça són de mitjan segle
XVI i servien per protegir de les inclemències
del temps les parades del mercat de la fruita
i la verdura, fins a l’any 1973, quan es va
decidir traslladar-lo a la plaça del Gra. El
mercat del peix era on comença la pujada
de l’Església, però l’any 1851 es va ubicar a
l’actual plaça Gala-Salvador Dalí.
—
L’any 1856, d’altra banda, molts dels porxos de
la plaça es van tirar a terra, ja que per aquest
indret passava la carretera de Barcelona a
França, i va ser llavors quan van començar a

prohibir la instal·lació d’algunes parades del
mercat, per tal d’afavorir el trànsit dels carros
i els vehicles. Els noms dels carrers que
surten de la plaça ens indiquen la destinació
dels antics camins. El nom de la plaça ha
anat canviant al llarg de les dècades en
funció de la situació política del moment. Així,
s’ha anomenat plaça Major, de la República,
de la República Federal, de Catalunya, de la
Constitució, del Generalísimo i, finalment, de
l’Ajuntament.

————————————————————
EDIFICIS ARQUITECTÒNICS D’INTERÈS
————————————————————
· Casa de Matas (C / Magre 1)
s. XVIII d’autor desconegut
· Casa Cruañas (Pujada del Castell, 7)
1915 de Llorenç Ros i Costa
· Casa Sans · Roca (C / Joan Maragall, 9)
s. XVII d’autor desconegut

< Vista general de la plaça de l’Ajuntament un dia de mercat
Fotògraf desconegut [c.1900]. Arxiu Municipal de Figueres
# 26-27
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#6 Carrer Ample
Carrer Joan Maragall
#7 Plaça de les Patates
#8 Torre Galatea
#9 Plaça de Gala
Salvador Dalí
#10 Plaça de l’Església
#11 Plaça de l’Ajuntament

a

Apunts
biogràfics,
arquitectes
i mestres
d’obres:

ALCAIDE, Antoni. Només se’n coneix l’obra de
les cases Geli-Vergés (1922)
ALCALÀ, Lluís (c.1849-c.1900). Mestre d’obres a
Figueres sobretot entre 1867 i 1872. Reformà
l’antic palau de l’abat del convent dels benedictins i la seva conversió en l’ala oest de
l’Asil Vilallonga (1884).
ALMEDA ESTEVA, Manuel (Girona 1848-1938).
Arquitecte prolífic amb activitat a Girona, Sant
Feliu, Olot, Figueres i Portbou. A la ciutat de
Figueres en destaquen: la capella de les Germanes del Cor de Maria (1883) i la de l’església
de les Germanes Escolàpies (1884).
AZEMAR PONT, Josep (Figueres 1862-Barcelona
1914). Arquitecte molt prolífic a la ciutat de Figueres. Entre seves obres que resten: casa Cusí
(1894), Casino Sport Figuerenc (1894), Roger
(1896), de Puig- Natal de Salvador Dalí (1898),
Puig Soler (1901), Galter (1901), Escorxador
Municipal (1903), Salleras (1904), Cinema sala
Edison (1904-11), Presó Comarcal (1906), Macau (1907), Col·legi La Salle (1908), Mas Roger
(1910), Subias (1910).

BLANCH ROIG, Emili (Girona 1897-1996). Arquitecte de la Diputació i de la Generalitat. De la
seva obra a la ciutat cal destacar-ne les Cases Reig (1934), Guillamet (1935), el Patronat
de la Catequística (1932), entre d’altres.
BORI GENSANA, Josep (Figueres 1866-Barcelona
c.1940?). Arquitecte i en destaca de la seva
obra a Figueres el Casino Menestral (1904) i
la Casa Jiménez (1907).
CASAMOR, Ildefons (?). Arquitecte on la seva
obra principal a Figueres és la Casa Albert
Gruart (1900).
CORDOMÍ BOSC, Josep (Figueres ?, c. 1850-c.1915).
Mestre d’obres. De les seves obres en destaca
la Casa Nouvilas (1885), la Casa Casals (1898)
i la façana de la Casa Terradas (1898).
DURAN I REYNALS, Raimon (Barcelona, 18961966). Arquitecte. A Figueres treballa amb diverses obres. En destaca la Casa Pagès Bassols
(1928) i Galter Bassos (1928).
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GIRALT CASADESÚS, Ricard (Barcelona 18841970). Arquitecte. A Figueres juga un paper molt
destacat amb obres importants: urbanització de
la Rambla i configuració del Parc Bosc (1917)
i altres obres com les cases Monturiol Porret
(1915), Melis (1921), Fita (1924) i la reforma
de la Casa Juez (1934).

PUIG SAGUER, Francesc (L’Escala, 1847 - Figueres?, c.1920). Mestre d’obres. Del conjunt de la
seva obra destaquen La Casa Martori (1879),
el Cobriment de la Plaça del Gra (1886), i
l’Església Evangèlica (1889) i edificis industrials, com la fàbrica d’Aiguardents Gironella
(1885).

MARTÍ ROCA, Josep (?). Mestre d’obres. En destaquen el projecte de la Casa Pagès.

ROCA I BROS, Josep (Abrera, 1815 - Figueres,
1877). Arquitecte municipal des del 1842 fins
al 1865. Creador de la imatge urbanística i
arquitectònica de la Figueres del segle XIX. De
les seves obres en destaquen les Cases Camps
(1844-1847), Pont de Vinyals (1852), Fages
(c.1852), Pou (1862) i Trullol (1856 / 1869).
També en destaquen les Cases Joanama i Alegret (1856), Polí Deseia (1864), Bosch (1864).
En quant als equipaments en destaca el Teatre Municipal- actual Teatre Museu Dalí
(1850) i l’adoberia Bassols actual CEIP Pallach (1856).

MARTÍNEZ PARICIO, Pelayo (Figueres 1898-1978).
Arquitecte. A Figueres va deixar moltes obres:
Cases Comet (1922), Dalfó (1923) i Cordomí
(1923) i les Cases Galter Bassols i Pagès Bassols (1928).
MAYOL, Manel M. (?). Arquitecte. De les seves
obres més destacades les ampliacions de les
cases Dalfó i Melis
PAPELL LLENAS, Joan (Figueres,1838-c.1900).
Mestre d’obres. Les seves obres rellevants La
Casa Genover (1875) i la Façana de l’Asil Vilallonga (1877).
PI I PI, Sebastià (Begur, 1847-La Bisbal d’Empordà 1914). Mestre d’obres. Treballà de forma
intensa a Figueres, dels quals destaquen especialment La Casa Roda (1911) i l’ampliació i
campanar de l’Església Evangelista (1911).

ROCA I PINET, Joan (Girona 1888-1870). Arquitecte. De la seva obra figuerenca en destaca
la reforma de l’Hotel Paris del 1919-20.
ROS I COSTA, Llorenç (Cartagena 1890-1989).
Arquitecte. De la seva obra a Figueres en destaca especialment el Teatre Jardí (1914) i les
Cases Geli i Cruañas (1915).
TARRAGÓ, Francesc (?). Arquitecte. A Figueres
només se li coneix una obra, la Casa Pagés
Bofill (1928) actual seu del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
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