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El campanar de la 
catedral de Girona: 
passat i present d’un 
símbol

Joan Ristol Perxés
Sònia Vergés Roig

La catedral de Girona s’alça imponent 
vers el cel en què es retalla, domina 
la població des de qualsevol dels seus 
racons i, amb la seva presència, sòlida 

i serena, afirma la seva preeminència sobre una 
ciutat que sembla, en molts moments, adormida 
als seus peus.
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La catedral actual és el fruit madur de l’evolució, en 
el decurs dels segles, de successives construccions 
que han ancorat les seves arrels en el sòl del turó 
que vigila la ciutat. El primer temple del qual es 
té constància era romà, aixecat aproximadament 
al començament de la nostra era. A causa de la 
complicada orografia del terreny, ja llavors els 
constructors es veieren obligats a dur a terme 
complicats treballs de terraplenament per poder 
assentar-hi la plaça foral. També d’aquella època 
daten les primeres grans escales que permetien 
l’accés al recinte religiós superior des del fòrum 
cívic inferior, situat a prop del camí que formava 
part de la Via Augusta. L’edificació –amb diverses 
reformes que l’adaptaren a la canviant realitat de 
l’arribada del cristianisme al segle , l’ocupació 
musulmana del segle  i l’adveniment de l’im-
peri carolingi– va romandre dempeus fins a la 
construcció de la catedral romànica, al principi 
del segle XI.
Aquesta catedral tenia dos campanars: l’un és 
l’actual torre de Carlemany, que va quedar in-
tacte amb la construcció de la seu gòtica, i l’altre 
s’aixecava a prop d’on avui s’assenta el campanar 
actual, el qual s’enlaira rotund i auster fins a les 

cornises que rematen el primer tram, a l’altura 
de la coberta de la nau de la catedral. A partir 
d’aquí, en un tram final aixecat a la segona meitat 
del segle , amb una planta rectificada i més 
esvelta, el recinte de les campanes, la cúpula, 
el cupulí i l’àngel coronen serenament aquest 
símbol de la ciutat.
Constructivament, el primer cos del campanar 
és com un intent de prisma de base octogonal 
seccionat verticalment pel mur lateral de la nau, 
de manera que la seva planta és un hexàgon 
irregular. S’estructura en quatre espais sobrepo-
sats, coberts amb voltes de mig punt en els tres 
primers nivells i una cúpula vuitavada en el quart. 
En la planta baixa, el campanar es divideix en 
tres grans espais: un d’interior i els de les dues 
últimes capelles de la banda sud de la gran nau 
de la catedral. Per una part, la capella de Sant 
Jordi i Sant Dalmau, la primera que trobem a la 
dreta quan entrem a la seu per la façana principal. 
El retaule del 1780, dedicat a sant Isidor, tapa els 
arcs tapiats que permetien il·luminar l’espai. Al 
seu costat trobem la capella de Sant Julià i Santa 
Basilissa, amb la magnífica pila baptismal del se-
gle , que es trobava originàriament a la galilea 
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altura que les dues capelles descrites. Del seu 
interior cal ressaltar l’acabat dels arcs i la base de 
les obertures que permetien que entrés la llum a 
les dues capelles. El treball de la pedra és idèntic 
al de les altres obertures que donen directament a 
l’exterior, fet que aparentment sembla incongruent 
amb l’absència de qualsevol mena de decoració en 
la resta de l’espai. Adossat a la cara oest trobem 
l’inici de la imponent escala que travessa tots els 

o pòrtic de l’església romànica i que l’any 1707 
es traslladà a aquesta capella quan aquella fou 
enderrocada. L’altura de la pica obligà a rebaixar 
el sòl de la capella, en la qual podem admirar un 
vitrall que rep la llum a través de la sala interior del 
campanar. A aquesta sala s’hi accedeix mitjançant 
un passadís oblic obert en la cara sud-oest de la 
capella. És una cambra allargada i de la mateixa 

Seccions transversals sentit llevant i sentit ponent abans de la 
restauració de 2003. (Dibuix: Joan Ristol).

Planta del primer nivell. (Dibuix: Joan Ristol).

Les dues capelles que formen part de la base del campanar. 
(Foto: Joan Ristol).
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nivells del cos massís del campanar i puja fins al 
pla superior, on comencen les grans arcades entre 
les quals s’assentaven inicialment les campanes. 
En els murs hi veiem encara pintats els noms de 
les diferents campanes, en els llocs on acabaven 
les cordes que servien per fer-les tocar. Si mirem 
enlaire podem anar resseguint els forats enfundats 
que travessen els sostres dels diferents nivells amb 
les inclinacions adients per orientar el pas de les 
cordes des de les campanes fins a aquesta planta. 
A la cara sud s’obre el gran finestral de 5 metres 
d’altura que permet il·luminar la sala i, a través 
d’aquesta, també les capelles. Aquest finestral, 
igual que el seu homòleg del següent nivell, havia 
restat parcialment aparedat amb un mur d’obra fins 
a la restauració del campanar l’any 2003. Com a 
curiositat trobem diverses bancades de grans car-
reus, una en la base del mur que ens separa de 
les capelles i les altres, escalonades, en l’espai que 
queda entre l’escala i la cara sud-oest de l’estança. 
També podem observar encara el rellotge que fins 
fa pocs anys accionava els mecanismes que feien 
sonar les campanes, avui dia obsolet.
Pujant per l’escala, a 13,6 metres per damunt de la 
planta baixa, trobem el següent nivell. En arribar, 

entrem a una gran sala on el primer que ens 
sorprèn són les dependències en dues plantes, 
que sembla que varen servir inicialment com a 
habitacions per als guardes de la catedral, molt 
posteriorment varen ser habitades per semi-
naristes i, més tard, fins fa pocs anys, serviren 
com a magatzem. Ocupen, en planta, la meitat 
de l’amplada de la sala. Entre aquestes depen-
dències i el mur de llevant de la sala hi ha una 
escala que dóna accés tant a la planta superior 
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Banda oest del primer nivell (Foto: Joan Ristol). Planta del segon nivell. (Dibuix: Joan Ristol).

Habitacions del segon nivell. (Foto: Joan Ristol).
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superior, hi ha deixat el seu senyal inconfusible 
fins a l’obertura que comunica els dos nivells.
Tornant a l’escala principal, a més de 25 metres 
per damunt de la base del campanar trobem 
el tercer nivell. És el nivell del rellotge. Només 
d’arribar a l’espai que el defineix, observem a la 
dreta una habitació. Aquesta estança és la que 
albergava, fins fa pocs anys, les politges i els me-

d’aquestes habitacions com al petit passadís que 
travessa el mur que ens separa de la nau, i arriba 
fins al trifori que circumval·la el perímetre interior 
de la catedral. En el punt on el passadís enllaça 
amb el trifori, els carreus de les cantonades es-
tan tallats de manera molt irregular, la qual cosa 
dóna a entendre que, en aquest punt, el parament 
interior del trifori no es va fer al mateix temps 
que el passadís.
En la cara sud de la sala, pujant un petit tram 
d’escala arribem al nivell inferior de la gran 
obertura que permet la il·luminació de tot l’espai. 
Fins a la darrera restauració, aquesta obertura 
estava parcialment tapiada amb un mur d’obra 
i les obertures es reduïen a un petit balcó i una 
finestra superior.
En la cantonada sud-oest de la sala veiem a les 
parets, des del sòl fins al sostre, el rastre del sutge 
que ha deixat el foc que els diferents ocupants 
d’aquestes estances han fet per escalfar-se al 
llarg dels segles. Malgrat que els murs de pedra 
d’aquest nivell varen ser pintats fins a la meitat 
de la seva altura, el foc, igual que en el nivell 

Vista general del segon nivell. (Foto: Joan Ristol). Planta del tercer nivell. (Dibuix: Joan Ristol).

Habitacions del tercer nivell. (Foto: Joan Ristol).
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amb una volta rebaixada, i de finalitat i utilització 
desconegudes.
En el centre del sostre de la sala ens sorprèn 
una lluerna cilíndrica d’1,5 metres de diàmetre 
que travessa la volta i comunica amb el nivell 
superior.
Deixem aquest nivell i tornem a l’escala princi-
pal. Més de 9 metres més amunt trobem el quart 
nivell. Estem ara a la mateixa altura de la part 

canismes de transmissió del rellotge a la campana 
que, allotjada en un passadís que comunica aquest 
nivell amb la nau de la catedral, sona a l’interior 
de la seu. Amb l’electrificació del mecanisme, 
ara aquests mecanismes són inútils. El passadís 
travessa el mur del campanar fins a una obertura 
que podem observar, des de l’interior de la nau, a 
la meitat de l’altura dels arcs que, en el mur, ens 
situen el finestral cec de la banda sud de l’últim 
tram de la nau. 
Tornant a l’interior del campanar i donant la 
volta a l’habitació que hem esmentat, accedim al 
mecanisme del rellotge que fa girar les busques. 
Aquestes broques marquen l’hora en una esfera 
que substituí el rellotge de sol original, del qual 
encara podem observar les restes. Al damunt del 
mecanisme, un petit tram d’escala ens permet ac-
cedir al finestral que s’hi obre per damunt. Sobre 
el finestral sobresortia un fanal que il·luminava el 
rellotge i que s’eliminà en la darrera restauració.
També en aquest nivell, encastades en el mur de 
llevant i ocupant part del mur de la nau, trobem 
dues estances, l’una sobreposada a l’altra, cobertes 
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Vista general del tercer nivell. (Foto: Joan Ristol). Planta del quart nivell. (Dibuix: Joan Ristol).

Vista general de les golfes de la catedral. (Foto: Joan Ristol).
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superior dels contraforts exteriors de la catedral 
i gairebé al nivell superior de la volta de la nau. 
Exteriorment, al mateix nivell veiem la primera del 
conjunt de motllures que marca la part superior 
del cos principal del campanar.
A partir d’aquí el campanar passa a ser exempt. 
La seva planta és un octàgon allargat en l’eix 
llevant-ponent. Al centre hi ha la lluerna que hem 
esmentat abans, envoltada d’una barana. La sala 
s’il·lumina gràcies a la llum que entra per dues 
petites obertures obertes en el mur de la cara 
nord –a l’altura de la gran motllura convexa del 
conjunt que corona aquest primer cos massís del 
campanar–, i per una tercera, oberta a la banda 
sud de la cúpula i que dóna a la part inferior de 
la cara sud del mur del següent cos.
En el mur nord-est s’obre un passadís que porta 
a les golfes que s’estenen damunt tota l’extensió 
de la nau única de la catedral. 
A l’exterior, al nivell de la part baixa d’aquest 
espai, trobem el conjunt de motllures de més de 
3 metres d’altura que circumda el perímetre de 
la part del prisma octagonal que sobresurt de 

Vista general del quart nivell. (Foto: Joan Ristol).

Planta del nivell del pla de les campanes abans de la restauració 
de l’any 2003. (Dibuix: Joan Ristol).

Part superior del campanar. (Foto: Joan Ristol).
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diferents a les que trobem als altres trams. Això 
es deu al fet que aquest pertany ja a la fase 
constructiva que va portar a l’aixecament de 
l’última fase del campanar. 
Si continuem pujant arribem finalment al nivell 
on hi ha instal·lades les campanes. Aquí s’acaba 
l’escala. Tot d’una ens trobem en un espai alt 
i lluminós. En el costat nord-est de l’octàgon 

la teulada de la nau. Les motllures, que rematen 
aquest primer cos, marcaren el model a seguir en 
el coronament superior de la façana principal de 
la catedral.
Per damunt d’aquesta cornisa, el campanar reformu-
la la seva planta en modificar-se’n les dimensions 
i també les proporcions: s’aprima l’eix nord-sud i 
passa a ser d’uns 13 metres de llargada per uns 8 
metres d’amplada. La pell que envolta aquest tram 
del campanar abandona la sobrietat i nuesa del 
cos inferior i està adornada amb les motllures més 
adients al gust de mitjan segle , època en què 
es van fer els plànols de les diferents propostes 
arquitectòniques per a la seva construcció.
Aquest cos superior comença amb un sòcol massís 
de més de 4 metres d’altura que finalitza en el pla 
de les campanes. A l’interior, el volum es correspon 
amb la cúpula del quart nivell, del qual ja hem 
parlat. Des de l’interior d’aquest nivell i tornant a 
l’escala principal observem que, malgrat que les 
característiques geomètriques d’aquesta són iguals 
a les dels trams inferiors, la finestra que s’obre 
a mitja altura sobre la sala té unes proporcions 
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Disposició actual de les campanes. (Foto: Joan Ristol). Escala que puja fins a la coberta de la cúpula. (Foto: Joan Ristol).

Volta de rajol per millorar el so de les campanes. 
(Foto: Joan Ristol).
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alineats amb els corresponents orificis que per-
foren totes les voltes dels diferents nivells fins a 
arribar al primer. Així com els forats dels nivells 
inferiors tenien fundes per suavitzar el pas de les 
cordes, les boques rectangulars d’aquest nivell 
tenien politges per facilitar el seu recorregut fins 
a les campanes corresponents. 
Actualment, després de la restauració de 2003, una 
estructura de pilars i bigues de fusta reforçades 
amb una estructura metàl·lica suporta les quatre 
campanes que abans hi havia entre els arcs.
De les quatre pilastres de les cares nord i sud 
n’arranquen uns grans arcs apuntats transversals 

comença una petita escala de cargol que puja 
fins a la coberta de la cúpula. En els altres set 
costats s’obren uns grans finestrals d’uns 8 metres 
d’altura. En els seus brancals hi trobem els ampits 
monumentals de prop d’1,5 metres d’alçada que 
donen, vistos de lluny, la sensació de proporció 
que es pretenia. Per damunt dels ampits, ancorats 
els suports en els mateixos brancals, s’hi varen 
instal·lar les campanes, excepte la més gran, la 
Beneta o Bombo, que per les seves dimensions i 
pes és fixa i va ser col·locada en la part superior 
de l’espai abans de tancar-lo.
Tal com s’especifica en l’apartat de la restauració 
del campanar, a causa de diferents despreniments 
de campanes el 1946 es va decidir instal·lar-les a 
l’interior del campanar. Es varen construir quatre 
arcs rebaixats recolzats contra les pilastres de 
carreus de les cares nord i sud del campanar. 
Les campanes quedaven suspeses entre dos arcs 
en una posició que permetia tocar-les des de 
la planta baixa del campanar. Per al pas de les 
cordes trobem al sòl d’aquest nivell onze forats 
rectangulars orientats de tal manera que queden 

Escalons que porten al petit campanar superior. (Foto: Joan Ristol).

Planta superior del campanar, just sota de l’àngel. 
(Dibuix: Joan Ristol).

Detall de les lloses de coberta, els nervis i els pinacles. (Foto: JR). Coronament superior. (Foto: Joan Ristol).
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anomenat Bastilla, té quatre obertures en les 
cares principals i un forat per accedir-hi des 
de l’escala que hi arriba. Està cobert amb una 
reproducció a escala de la coberta del campanar 
gran, amb les lloses i els 8 nervis. A dins, un eix 
de ferro encastat per baix en la cúpula suporta 
la campana dels quarts, que s’acaba de fixar als 
pilarets i al cupulí amb dos parells de barres de 
ferro encreuades per sota i per damunt de la 
campana. Per damunt hi ha la funda de l’eix de 
l’àngel, que és un penell que gira amb el vent. 
L’escultura de bronze actual és una reproducció 
de l’original, que es troba al Museu de la Catedral.
A aquesta altura, des d’on s’albiren desdibuixats 
els llunyans confins de les rodalies de Girona, la 
catedral i tota l’arquitectura que l’envolta prenen 
plenament tot el seu significat: la història dels 
homes i les dones que durant els segles han 
modelat l’estructura de l’entorn i han petrificat la 
seva petja en els edificis, els carrers i les places 
d’una ciutat on aquest campanar roman egregi 
amb la permanent constància d’un símbol.

damunt dels quals s’aixequen uns murs de pedra 
que sustenten la cúpula que cobreix l’espai. Entre 
aquests dos murs hi ha la gran biga de fusta que 
sustenta la gran campana de la catedral, la Beneta 
o Bombo, de gairebé 2 metres d’alçada. 
Recolzades en aquests murs i arrancant des de 
l’interior de la part superior dels finestrals de les 
bandes de llevant i ponent observem dues voltes 
de rajol ceràmic massís, enlluïdes per sota, que 
rebaixen la gran alçada del sostre de la cúpula en 
aquestes dues zones i que es varen construir per 
millorar el so de les campanes.
Si pugem la petita escala construïda en el parament 
nord-est trobem primer l’estructura de les campa-
nes, després l’espai que queda entre la volta de 
rajol i la cúpula superior i finalment arribem a la 
seva coberta.
La cúpula vuitavada està coberta amb lloses de 
pedra a vuit vessants amb nervis que rematen les 
arestes on s’intercepten els vuit pendents. Aquests 
nervis descendeixen fins als vuit pinacles que 
coronen els vèrtexs de la coberta. Hom creu que 
cada un d’aquests pinacles estava coronat per una 
esfera de pedra, però que les esferes haurien anat 
caient amb el pas dels anys; en tenim una pista 
en un dels croquis de les propostes d’acabament 
del campanar que es conserven encara a l’arxiu 
de la catedral.
L’escala que puja des del pla de les campanes ar-
riba fins a la coberta, on s’obren uns escalons per 
la mateixa banda nord-est, que pugen fins al peu 
del petit campanar que remata la cúpula. Aquest, 
també de planta octogonal, allargada en la mateixa 
proporció que el cos inferior, aixopluga la campana 
dels quarts i serveix de base a l’àngel que corona 
el conjunt. Aquest petit campanar, popularment 
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Campana dels quarts i part inferior de l’eix de l’àngel. 
(Foto: Joan Ristol).

Àngel penell. (Foto: Joan Ristol).
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Història: ahir, avui i demà

A final del segle XII, el temple romànic es comen-
çà a mostrar insuficient per a les necessitats dels 
fidels i es va plantejar la necessitat d’ampliar-lo.
Un segle més tard, l’any 1292, Guillem Gaufred 
deixà en testament 10.000 sous per a la construcció 
de la capçalera o absis del nou temple.
L’abril del 1312 ja s’havia decidit que es construiria 
un ampli presbiteri elevat i nou capelles al seu 
voltant, i que el dormitori de la catedral romànica 
es transformaria en la nova sagristia. Les obres 
es van dur a terme del 1312 al 1347. El 12 de 
març d’aquest darrer any es va fer el trasllat de 
l’altar major del temple romànic al nou presbiteri 
gòtic, que acabava on arribava l’extrem de l’absis 
de la catedral romànica. Acte seguit es procedí a 
l’enderroc d’aquest.
Les obres continuaren fins a l’any 1368, en què 
es finalitzà la part del temple a tres naus i es 
començaren a construir les capelles laterals cor-
responents als primers tres trams de volta.
En aquell moment es plantejà el dilema de continu-
ar la catedral amb una única nau o amb tres com 
fins aleshores. Després d’una primera consulta, 
feta el mateix any 1386, les obres van començar 
amb l’estructura de tres naus, però l’any 1416 
es tornà a fer una consulta a dotze arquitectes i, 
malgrat que l’opinió majoritària va ser continuar 

amb tres naus, el menor cost de l’obra i l’augment 
de la llum que entraria al temple van fer decidir 
la continuació de l’obra amb una sola nau.
La construcció es va reprendre i els dos primers 
trams es varen bastir amb notable celeritat. La 
nau s’anava aixecant sense enderrocar l’obra 
del temple romànic, que servia de suport de les 
bastides necessàries per a l’obra nova i permetia 
la continuïtat del culte. Quan es finalitzava un 
tram, s’enderrocava la part corresponent de les 
naus romàniques i el material procedent de l’en-
derroc es reutilitzava en part per al rebliment de 
l’interior dels murs nous.
Els terratrèmols del segle a la província, la guer-
ra a Catalunya i la revolució remença varen frenar 
el ritme de les obres. Finalment es reprengueren 
el 1577, i el 1580 ja estava acabat el tercer tram.
Fins aleshores, la façana de la catedral corresponia 
a la del temple romànic. Estava situada aproxi-
madament darrere de la cara interior de la façana 
actual. Tenia un pòrtic que s’anomenava la g alilea, 
amb sumptuosos sepulcres, les fonts baptismals i 
altres estances. Al damunt hi havia una gran sala 
per al culte anomenada el Sepulcre, amb diversos 
altars. Per damunt d’aquesta capella s’aixecava 
un campanar que, recobert de làmines de plom, 
dominava estratègicament els contorns i que per 
la seva situació va ser escenari de diferents epi-
sodis violents. El fet d’albergar les campanes de 
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la catedral va fer d’aquest campanar un element 
clau en la continuació i evolució posterior de les 
obres de finalització del quart tram de la nau, el 
campanar i la façana definitiva. Per construir el 
quart tram de volta calia enderrocar-lo en part 
i tenir preparat el campanar definitiu per fer el 
trasllat de les campanes a la seva nova ubicació.
Així, el 25 de novembre de 1570 el bisbe Benet 
de Toco reuní la corporació capitular per parlar 
de la necessitat de tirar endavant la construcció 
del campanar i del quart tram de la nau. El 16 de 
maig del 1580 es nomenà una comissió per tenir 
cura de l’excavació dels fonaments. I l’1 d’agost 
del mateix any va tenir lloc la cerimònia de col-
locació de la primera pedra del nou campanar.
Durant els més de dos segles que feia que s’ha-
via començat l’obra de la nau única, els estils 
arquitectònics a l’ús en cada moment varen 
anar canviant. No obstant això, la construcció 
dels successius trams va mantenir el mateix estil 
inicial, només enriquit lleugerament en la seva 
ornamentació. No es té constància ni es creu 
que hi hagués plànols detallats que servissin de 
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Plànol del 1742 amb una primera proposta de planta del cos 
superior del campanar. (Foto: Gustavo A.T. Mendoza).

Plànol del 1752 amb la proposta d’acabament de la cornisa i la planta rectificada del cos superior. (Foto: Gustavo A.T. Mendoza).
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guia als diferents mestres d’obra i operaris que 
hi treballaren.
En canvi, el 15 de desembre del mateix 1580 se 
celebrà l’acabament del tercer tram i s’encarregà 
al mestre Joan Balcells la construcció d’una ma-
queta de fusta del futur campanar. La maqueta es 
va contractar per 200 lliures el 26 de novembre 
de 1581.
El 10 de setembre de 1582 es va presentar el 
model (avui tristament desaparegut), que tothom 
va aprovar i va ser dipositat a l’Arxiu.
El 27 de febrer de 1581 encara es continuava 
traient terra dels fonaments, tasca que es va 
complicar quan s’hi varen trobar grans roques. El 
mestre Balcells fou cridat de Barcelona per donar 
la seva opinió sobre aquest problema i el 21 de 
novembre se li va demanar una memòria que 
detallés el projecte i els motius del seu pla d’obra.
El bisbe Benet de Toco va ser traslladat a la diòcesi 
de Lleida i les obres es varen aturar.
El 31 de maig de 1598 va prendre possessió del 
bisbat D. Francisco Arévalo de Zuazo, i el 12 de 
setembre s’acordà la continuació de les obres del 

Perspectiva de proposta d’acabament del campanar. 
(Foto: Gustavo A.T. Mendoza).

quart tram de volta i el campanar. Es va demanar 
una nova comprovació del projecte per part de 
l’arquitecte de la Generalitat de Barcelona, i el 19 
de juliol de 1599 es decidí destinar la pedra de la 
pedrera de Pedret a la construcció del campanar. 
A partir d’aquí s’accelerà el ritme de les obres.
El 29 de març de 1601 ja estava cobert el segon 
nivell del campanar, ja que es va decidir cons-
truir-hi a dins les estances per als guardes de la 
catedral.
L’any 1603, quan ja estaven molt avançades les 
obres de la torre, s’acordà i s’encarregà en ferm 
la construcció del quart tram de la volta.
El 8 de novembre de 1606 es va acordar començar 
a construir la façana principal. El 19 de desembre 
va ser col·locada la primera pedra dels fonaments.
El 1607 les obres del campanar varen arribar ja 
al quart nivell. Allà es va construir una estructura 
de fusta per traslladar-hi les campanes des de les 
restes del campanar romànic, que havia quedat 
escapçat per poder acabar les obres del quart 
tram de volta. El trasllat es va dur a terme el 22 
de desembre de 1607.
El 20 d’octubre de 1607 es va encarregar la cons-
trucció de la pica d’aigua beneïda per a l’interior 
de les portes majors, i el 3 de setembre es va fer 
el projecte de les escales principals.
Una vegada arribada la construcció de la façana 
per damunt de les portes i amb el recinte tancat 
es va frenar considerablement el ritme de treball. 
El 10 de gener de 1611 va morir el bisbe i es 
paralitzaren les obres. 
Restaven encara dempeus les restes de la façana 
romànica just per darrere de la nova façana co-
mençada a construir. A la seva part interior s’hi 
trobava l’orgue major, i als seus peus hi havia el 
cor, que es va cobrir amb un tendal per protegir-
lo del fred, anomenat la mulassa. Entre la part 
superior de l’antiga façana i el quart tram de volta 
acabat de construir quedava un espai pel qual 
entraven el fred i la pluja.
El 23 de gener de 1680 va ser nomenat bisbe fra 
Severo Tomás Auther. El 10 de febrer el capítol 
catedralici decidí continuar la construcció de la 
façana.
El 1685 va arribar a la diòcesi fra Miquel Pontich, 
el qual decidí sufragar la construcció de les noves 
escalinates, obra que consta que ja estava acabada 
el juliol de 1694.
Mentrestant, el 5 de maig de 1691 es contractà la 
construcció de la segona filera de la façana, i  el 
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Plànols amb una doble solució per a l’acabament del campanar. (Foto: Gustavo A.T. Mendoza).

7 de maig de 1698 la de la tercera; totes dues van 
ser dirigides per l’arquitecte Bartolomé Soriano, 
que dirigia les obres de la catedral des del 1691.
L’1 de juliol de 1701 s’acordà l’enderrocament de 
l’antiga façana romànica. Això va permetre la cons-
trucció de la part interior de la nova façana. Les 
obres d’aquesta varen continuar, amb interrupcions, 
fins al 1740, en què es varen aturar definitivament 
fins a la finalització duta a terme en ple segle XX.
Les obres del campanar varen quedar paralitzades 
durant un segle i mig. Dels anys 1741-1752 es con-
serven diversos plànols de possibles acabaments 
del campanar. Un d’ells, de l’arquitecte Clarà, de 
Perpinyà, ja parla de la “regularització de la planta” 
a partir del nivell superior de la cornisa.
El 17 de desembre de 1751 es decidí continuar 
les obres, almenys fins al nivell dels finestrals 
superiors, on havien de quedar col·locades defi-
nitivament les campanes. Del 2 de juny de 1752 
data un altre projecte d’Agustí Soriano que parla 

de reduir les dimensions del sòcol i també de la 
“regularització” de la planta octogonal. Sembla 
que, en aquell moment, només es va consolidar 
l’estructura que suportava les campanes.
L’any 1755 es va constituir una comissió en-
carregada de la col·locació del rellotge i de les 
campanes de les hores i dels quarts. També es 
va preveure la futura col·locació de l’àngel a la 
part superior del campanar.
El mes de juliol del 1757 es reprengueren, sota la 
direcció de l’empresari Salvi Lliura, les obres del 
campanar, seguint el projecte de l’arquitecte Soriano.
El 6 de setembre de 1759 les campanes ja esta-
ven col·locades en els brancals dels finestrals.
Els arquitectes Josep Morató, Fortià Anglada i 
Francesc Morató, a petició del capítol catedralici, 
varen tornar a examinar les obres, que, en ser 
declarades conformes el 18 de desembre de 
1750, varen continuar a un ritme intens fins a 
la seva finalització, l’any 1764.
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L’àngel penell que corona el campanar va ser 
realitzat pel calderer Ramon Salvatella.
A partir del 1770 s’encarregà al rellotger Antoni 
Safoy i al serraller Narcís Calmellas la recomposició 
del rellotge, que va quedar finalitzada el 1784.
L’any 1771 es construïren les voltes de rajol de 
les bandes de llevant i ponent del campanar per 
obtenir una millor sonoritat de les campanes.
L’any 1803 es va decidir aixecar la teulada de 
tota la nau principal de la catedral pel mal estat 
de l’estructura de fusta que l’havia suportat fins 
aleshores. 
L’any 1961 es va acabar la construcció de l’acaba-
ment superior de la façana principal. Cal remarcar 
aquí que, segons el projecte de l’època, tota la 
cornisa, tant la de la façana com la que envolta 
el campanar, havia de quedar rematada per una 
balustrada que, definitivament, es va descartar.
El 1967 es va substituir l’àngel penell per l’actual. 
El 1984 es va canviar la maquinària del rellotge.
L’any 2002 s’enllestiren les obres de restauració 
de la façana principal i el 2003 la restauració del 
campanar, de la qual parlarem tot seguit. Actu-
alment s’està restaurant la façana nord.
Hi ha un projecte director de les possibles ac-
tuacions a dur a terme a la catedral de Girona, 
tant pel que fa a la seva conservació com per a 
l’habilitació per a la visita d’espais fins ara tancats 
al públic, com per exemple el campanar. Mal-
grat tot, les mesures de seguretat necessàries i la 
situació econòmica actual fa que en sigui molt 
improbable una propera realització. 

Plànols d’obra de la solució final del campanar que més s’acosta 
a la imatge actual. Amb detalls constructius. 
(Foto: G.A.T. Mendoza).

Projecte de torre situada a l’esquerra de la façana principal, mai 
portada a terme. (Foto: Gustavo A.T. Mendoza).
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Característiques de la pedra

Tot el campanar està construït amb pedra num-
mulítica de Girona procedent de l’antiga pedrera 
de Pedret.
És una calcària fossilífera, formada principalment 
per minerals carbonatats. Els seus minerals pre-
senten un grau de cristal·linitat molt alt i en la 
seva textura apareixen pocs espais buits (porositat 
oberta al voltant de l’1,5%). 
La proclivitat al deteriorament és relativament 
baixa, ja que la pedra mostra molt poques vies 
d’accés perquè hi pugui penetrar l’aigua i que 
circuli en el seu interior. Per la mateixa raó, la 
penetració de qualsevol producte que es plan-
tegi utilitzar en les etapes d’intervenció també 
és difícil.

Restauració del campanar de la catedral
de Girona

La restauració del campanar va ser encarregada 
pel Capítol de la Catedral i el Bisbat de Girona, i 
s’emmarcava en els treballs de restauració integral 
de la catedral que preveu el pla director. Aquesta 
obra es finançava mitjançant el conveni entre 
el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el bisbat de Girona, l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona. El projecte va ser redactat 
pels arquitectes Fuses-Viader i Paulí-Pla, amb la 
col·laboració dels arquitectes tècnics Sònia Vergés 
i Jaume Vila. L’empresa constructora va ser CPA 
SL, de Burgos.
Les obres varen començar l’octubre del 2002, un cop 
muntada la bastida, i finalitzaren el setembre de 2003.
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Façana de migjorn del campanar abans i després de la restauració de l’any 2003. (Foto 1: Jordi Paulí - Foto 2: Sònia Vergés).

1
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Cara nord de la cornisa. (Foto: CPA, SL).

Escorrenties per les cornises. (Foto: CPA, SL).

Peces que es trobaven a punt de caure. (Foto: CPA, SL).

Les dues varietats de calcària utilitzades, anome-
nades per la seva coloració blanca i blava, són 
molt semblants pel que fa a petrografia i propi-
etats físiques i isotròpiques, però observant el 
deteriorament general sembla que es pot deduir 
que la varietat blanca hi és més propensa. Això 
és deu al fet que aquesta varietat presenta vetes 
d’argila, molt alterables amb l’aigua.

Estat de conservació

Els dos agents principals de deteriorament de 
l’obra eren l’aigua i la degradació física que patien 
nombrosos carreus, cornises i pedres motllura-
des, a causa, principalment, del bombardeig que 
va suportar la catedral durant la guerra contra 
els francesos. Aquest deteriorament es feia més 
evident en el costat nord. Això s’explica perquè 
les bombardes eren llençades bàsicament des 
de Montjuïc. Aquestes lesions comportaven un 
deteriorament estètic del monument, una entrada 
contínua d’aigua, i per tant la contínua degradació 
dels murs de la torre i un risc de despreniment 
de fragments de pedra.
L’acció de l’aigua es feia més evident en la part 
superior del campanar, amb l’ennegriment de 
cornises i impostes, la proliferació de vegetació 
i la presència puntual de sals solubles.
Una altra patologia important era l’existència de 
nombroses fissures i escletxes, que suposaven risc 
de despreniment de fragments de pedra. 
També era important la desplacació que afecta 
algunes pedres, patologia que consisteix en l’ex-
foliació de gruixos de 2-3 mm que se separen de 
la resta del carreu.
Puntualment apareixien carreus que havien per-
dut part del material i que o bé presentaven uns 
forats importants o bé amb el temps havien estat 
substituïts per gruixos considerables de morter.
A la coberta hi havia peces de pedra trencades i 
rejuntades, i vegetació entre les peces que calia 
eliminar. Mancava un dels pilarets de cantonada 
i d’altres tenien l’acabament deteriorat.
Un altre fet singular era la presència de pàtines 
o crostes de guix, degudes a pàtines artificials, 
fetes per la mà de l’home per protegir la pedra. 
En altres casos s’havia format guix sobre aquesta 
capa, per interacció de diferents elements. Tots 
aquests components formaven crostes de gruix 
variable, que tendien a disgregar el material i a 
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desprendre’l de la superfície. Durant la intervenció 
de les crostes s’eliminava el guix i es preservava 
la pàtina artificial.
El rebliment de les juntes amb morter s’havia per-
dut parcialment o totalment, sobretot a les parts 
superiors.
Les pèrdues de material a les cornises i sortints 
propiciava l’evacuació de l’aigua per zones no 
adequades del parament, i el rentat o la imbibició 
d’aigua d’aquestes parts va accelerar el deteriora-
ment de la pedra. 

Intervenció i criteris

La intervenció a realitzar era la restauració de tot 
l’exterior del campanar de la catedral i la pedra de 
l’interior del nivell dels finestrals de les campanes. 
S’hi van afegir els treballs de restauració de les 
campanes mateixes.
Dos mesos abans de l’inici de les obres es va muntar 
una estructura de bastida del tipus tubular d’acer 
galvanitzat, multidireccional. La bastida va estar 
protegida amb xarxes blanques per desig exprés 
de la comissió de seguiment de les obres. Així 
mateix va ser instal·lat un muntacàrregues mixt, 
utilitzable per a transport de càrrega i persones 
(va ser dels primers que es muntaren a Girona) 
que accedia fins a la coberta. Als peus de la torre 
va ser instal·lat un tancament que ocupava part de 
la plaça dels Apòstols, on vam ubicar el taller de 
pedra picada i la zona d’aplec de materials, con-
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Desplacacions amb caiguda de material. (Foto: Sònia Vergés).

Muntatge de la bastida i el muntacàrregues. 
(Foto: Sònia Vergés).

Detall de la bastida i el muntacàrregues. (Foto: Sònia Vergés).
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manual, i al cap d’una setmana s’eliminaven les 
plantes mortes.
Molt diferent va ser el tractament de les tres figue-
res que es trobaven a la zona de la coberta i sota 
cornisa, atès que són plantes molt resistents i els 
herbicides comercials no aconsegueixen matar-les. 
Un cop podada, se sotmeté a banys d’una disso-
lució de gasoil, fins i tot injectant-ne a les arrels, 
cobrint-les i insistint-hi durant 4-6 setmanes fins 
a la seva mort.

Neteja

En els paraments llisos i cohesionats, es va efec-
tuar la neteja amb projecció a baixa pressió de 
microesferes de vidre, sempre conservant les 
pàtines originals.
On es detectaven incrustacions de sals i eflores-
cències, s’utilitzaven apòsits de pasta de cel·lulosa 
impregnats en aigua destil·lada. Per a les crostes 
negres més difícils d’eliminar s’optà per papetes 
amb compostos de bicarbonats.

Tractament de juntes

El criteri general va ser el d’obrir únicament 
aquelles juntes que presentessin una degradació 
important del morter, i que s’eliminessin les juntes 
amb morters de ciment o resines.
Previ al rejuntat general, es van realitzar unes 
proves de morter de rejuntat, per definir textura 
i color, que havien de ser el més semblants pos-

tenidors, eines i maquinària. A més, en previsió 
de possibles atacs de vandalisme, s’hi va col·locar 
una alarma de seguretat.

Neteja preliminar

En tota la superfície s’eliminaren els dipòsits de 
pols, excrements secs, les pàtines de brutícia i els 
diferents tipus de vegetació morta. Consistí en una 
neteja amb raspall de pues vegetals i aspirador, 
previ als altres sistemes de neteja. 

Tractament biocida

S’eliminaren tots els organismes biològics mitjan-
çant tractament biocida (fungicida-algicida). S’hi 
insistí durant diverses setmanes per a l’eliminació 
total de líquens i fongs. 
Sobre les fulles de les plantes s’aplicava un 
tractament herbicida mitjançant polvorització 

Figuera nascuda sota la cornisa. (Foto: CPA, SL).

Ancoratges metàl·lics de la campana del cupulí. 
(Foto: Sònia Vergés).
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Ancoratges que subjectaven algunes pedres de la cornisa. 
(Foto: S. Vergés).

Hissant les peces noves. (Foto: CPA, SL).

Col·locació de les noves peces. (Foto: Sònia Vergés).

Peces acabades de substituir. (Foto: Sònia Vergés).
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sible als existents. Aquest morter estava format 
per calç, àrid de sílice i marmolina, amb càrrega 
de pigments naturals en massa.

Tractament de fissures, esquerdes                
i peces trencades

Totes les fissures, un cop netejades se segellaven 
amb morter de reparació, segons els casos aplicat 
amb espàtula o paletí. Veient com s’anaven tapant 
totes aquelles fissures, que n’hi havia a milers, 
amb espàtules de pintar quadres a l’oli, pensava 
que no acabaríem mai l’obra.
Una de les premisses era l’estabilitat dels diversos 
elements arquitectònics que suposaven un risc 
de despreniment; per tant, en el cas d’esquerdes 
o fractures de major proporció realitzàvem cosits 
i microcosits amb armadures d’acer inoxidable 
de 4-6 mm de diàmetre, injectades amb resina 
epoxídica.

Actuació sobre elements metàl·lics

Al cupulí ja van aparèixer els primers elements 
metàl·lics encastats a l’interior de la pedra, que 
havien provocat danys que no s’apreciaven a causa 
d’antigues intervencions amb morters de ciment. 
Aquests elements en el cupulí eren estructurals 
(suports de la campana dels quarts i del penell, 
etc.), eren rodons d’acer i després d’inspeccionar-
los un per un s’eliminaven els que ja no tenien cap 
funció. La resta es tallaven el suficient per poder 
massillar el forat, previ tractament del ferro i se-
gellament amb morter. Quan en trobàvem d’altres, 
com ancoratges antics, claus,... també s’extreien. 
A més hi havia grapes d’ancoratge entre peces, 
originals de muntatge. El criteri general va ser 
substituir les grapes funcionals, necessàries per-
què continuï la transmissió d’esforços, per altres 
idèntiques fabricades en acer inoxidable, agafades 
a la fàbrica amb morter de resina. 
La cornisa gran sota el cos de campanes va apa-
rèixer plena de grapes de subjecció de les peces, i 
la pedra, fissurada, amenaçava despreniment; aquí 
es van extreure i se substituí la pedra feta malbé.
També vàrem eliminar els ancoratges del parallamps 
antic, que van ser revisats i substituïts, alhora que 
es canvià el captador per un que garantia la pro-
tecció de tota la catedral.
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Peces arquejades del cupulí. (Foto: Sònia Vergés).

Carreu en mal estat. (Foto: Sònia Vergés).

Carreu afectat per una bombarda. (Foto: Sònia Vergés).

Renovació i reintegració

Entenem per renovació l’operació de substitució 
de les peces de fàbrica que es trobaven en un estat 
elevat de degradació per peces noves realitzades 
amb el mateix tipus de pedra.
Durant vàries visites d’obra es va anar inspeccio-
nant l’estat general de la pedra i es determinà les 
peces a substituir o reintegrar. Normalment, quan 
el nivell de degradació de la peça era superior 
al 20% del seu volum, o quan no era possible 
cosir-la, se substituïa. Es procedia a treure la peça 
deteriorada, es realitzava l’encaix i es col·locava 
la nova peça. En moltes ocasions s’assegurava la 
peça ancorant-la amb rodons d’acer inoxidable.
Els picapedrers eren els encarregats de treballar 
les pedres a l’obra mateix. Els arribaven en blocs 
de diferents mides, i se sorprenien de la seva 
duresa i del que costa treballar aquesta pedra.
La coberta del cupulí es trobava en molt mal 
estat i vam haver de substituir un gran volum de 
pedra. Van ser reemplaçades quatre de les peces 
arquejades que es trobaven altament deteriorades, 
així com bona part de la cornisa. 
A la coberta es varen canviar diverses peces 
trencades. Es retiraven les peces, s’eliminava les 
restes de vegetació i es tornaven a col·locar amb 
el mateix sistema de cavalcament, però assegu-
rant-les amb un rodó d’acer inoxidable.
Una altra zona on va ser necessari canviar bona 
part de la pedra va ser la cornisa gran sota el 
cos de campanes, amb les peces de mida més 
important, fins al punt que va fer falta grua per 
poder-les pujar.
Igualment, com a criteri general, van ser suscep-
tibles de renovació parts dels carreus en estat 
avançat de degradació, o malmesos pels estralls 
causats per les bombardes. Aquests darrers van 
ser substituïts, però se’n deixaren alguns com a 
testimoni del fet històric, sempre que no impli-
quessin risc de caiguda, entrada d’aigua al mur 
o desfiguressin una volumetria singular. 
S’actuava sobre les desplacacions eliminant-les i 
es regularitzava la resta de la pedra amb buixarda 
pneumàtica.
D’altra banda, hi havia lesions d’elements petris 
en vores de cornises, sortints de peces, etc. i fins 
i tot en paraments plans, on les faltes volumè-
triques eren de menor importància. En aquests 
casos, l’operació realitzada va ser la reintegració, 
amb morter de restauració, amb criteri de pròtesis 
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La impermeabilització de les superfícies horit-
zontals de cornises i escopidors es va realitzar 
mitjançant l’aplicació d’una resina epoxídica 
cicloalifàtica amb càrrega de fibra de vidre.
En no haver-hi trencaaigües en algunes zones 
de cornises, com la gran, es va optar per la col-
locació d’un goteró fabricat amb acer inoxidable 
matisat, en forma de bec.

Altres actuacions

En l’actuació de la coberta es va eliminar el pa-
rament d’obra que feia de barana de protecció 
de la sortida de l’escala de cargol, cap al cupulí, 
per un passamà de ferro forjat, molt més lleuger.
Un altre dels treballs va ser la restauració de 
l’escultura de coronament del campanar, l’Àngel, 
que a la vegada funciona com a penell. Es va 
netejar, s’hi repararen les esquerdes, es van revisar 
rodaments i es va polir, envernissar i tractar la 
peça amb un producte anticorrosió segellador.
Es va restaurar el rellotge, repintant els signes 
horaris i les diverses línies d’emmarcament. Es 
va deixar de testimoni l’antic rellotge de sol 
que l’estucador italià Virgini Galli de Roma va 
pintar l’any 1804. Es va repassar amb un color 
ocre similar a l’actual els números i l’esfera que 
estan a la mateixa pedra. 
I per últim s’hi va dur a terme la reobertura dels 
finestrals corresponents al primer i segon nivell. 
S’enderrocaren els murs de fàbrica existents i es 
formà un tancament amb perfils d’acer inoxidable 
mat amb composició de platines i vidre laminar 
4+4 mm, intentant imitar les línies dels vitralls.

reversibles. Es realitzaven microperforacions per a 
la incorporació de rodons de petit diàmetre d’acer 
inoxidable, ancorats amb resines epoxídiques. 
L’operació es finalitzava amb una buixardada igual 
a l’existent. On es va aplicar molt aquesta tècnica 
va ser a la coberta, per poder recuperar les línies 
de les teules de pedra.

Entonació cromàtica i hidrofugació

L’entonació cromàtica és la impregnació a base 
d’una solució d’acetona i pigments naturals, apli-
cada per mitjans manuals, a manera de veladura, 
sobre la pedra fins aconseguir l’entonació desitjada. 
Va ser suficient perquè les reintegracions i peces 
de pedra noves i altres imperfeccions passessin 
desapercebudes en acabar l’obra.
La hidrofugació final té com a propòsit atenuar o 
alentir l’acció dels agents mediambientals, obstacu-
litzar la penetració de l’aigua i els productes con-
taminants dissolts, i evitar el dipòsit a la superfície 
de la pedra de partícules de contaminació. Per tant 
es va aplicar en tota la superfície del campanar 
un hidrofugant silicònic, assajat per la Universitat 
d’Oviedo i comprovat amb èxit a la façana.

Reintegracions a la coberta. (Foto: CPA, SL).

Rellotge restaurat. (Foto: Sònia Vergés).
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Les campanes i els arcs abans de la restauració. 
(Foto: Sònia Vergés).

Detall d’una campana amb l’antic jou i contrapès. 
(Foto: Sònia Vergés).

Restauració de les campanes
de la catedral de Girona

Antecedents

L’any 1936 el campanar disposava en la seva 
part alta de les campanes Beneta o Bombo, Ca-
pitular, Assumpta, Dominical, Na, Quotidiana, 
Bramamorts, Peixetera, la de les Excomunions, 
la Petita i la dels Quarts.
En esclatar la guerra civil totes, excepte el Bombo 
(de 4.800 kg) i la dels Quarts, van ser tretes del 
campanar i desmuntades i el metall es diposità a 
l’estranger. El 16 de maig del 1940, però, es con-
sagrava la nova campana Assumpta i al cap d’un 
any les noves Capitular, Dominical i Quotidiana.
El 20 de juny del 1946 l’Assumpta es va despendre 
del seu jou, va caure a l’exterior i es va trosse-
jar. El 26 d’octubre del mateix any, ja refosa es 
consagrà de nou.
A conseqüència d’aquest accident van treure 
les campanes de les esqueixades als finestrals 
i s’entraren a dins del campanar, penjades so-
bre arcs rebaixats, construïts a corre-cuita per a 

l’ocasió i adossats als murs, contra les agulles de 
carreus de les cares nord i sud del campanar. Al 
cap de poc temps, sobretot per falta de feines de 
manteniment, les campanes van deixar de vogar.

Projecte

L’obra de restauració de les campanes va ser en-
carregada pel Capítol de la Catedral a l’empresa 
Rifer, amb projecte dels arquitectes Josep M. Pla 
i Carme Vich.
Els arquitectes es van plantejar la possibilitat de 
retornar les campanes a l’exterior, és a dir, a les 
esqueixades del finestrals, que és on havien estat 
inicialment, però aquesta opció es va desestimar 
per vàries raons: per seguretat –a part de la cai-
guda de la campana, algun batall també s’havia 
desprès–, per sonoritat  –el so de les campanes a 
l’exterior es fa molt més estrident i s’individualitza 
i prepondera molt el de la campana que tens en-
front sobre tots els de les altres– i per conservació 
dels mecanismes –a l’interior, la intempèrie és 
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menys punyent i és més fàcil i segur arribar a fer 
les feines de manteniment.
Per tant, es projectà una estructura autoportant 
de fusta massissa d’iroc i ferro en forma de dues 
bigues de gelosia amb suports verticals extrems, 
encaixonades en el lloc que ocupaven els dos arcs 
rebaixats centrals, és a dir, entre els finestrals nord 
i sud del campanar.
Les escairades de fusta utilitzades eren de 40 x 20 
cm i 20 x 20 cm. Els elements de ferro, galvanit-

zats en calent, perfils HEB en barres inclinades 
en les claus de les bigues, travant-se entre elles 
(creu de sant Andreu). Totes les peces metàl-
liques d’aferrament d’unions, platines, cargols, 
tirafons..., d’acer inoxidable.
L’estructura, que queda aïllada de l’estructura 
pètria mitjançant tacs silenciadors (silent-blocks)
de cautxú, tant en parets com a terra, acull 3 
campanes de la peça horitzontal superior –l’As-
sumpta al mig centrada a plom del Bombo, la 

Plànol de col·locació de les campanes actuals i les dues possibles futures, amb el moviment en cas de ser vogades.
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Capitular en la banda sud i la Dominical en la 
banda nord–, i tres de la peça horitzontal inferi-
or –la Quotidiana al sud i dues possibles futures 
campanes que totalitzarien l’escala musical, una 
de 520 kg i l’altre de 330 kg.

Jou i el mecanisme actual d’una campana. (Foto: Sònia Vergés).

Disposició actual de les campanes. (Foto: Sònia Vergés).

Les campanes, sobre el nou suport, poden repicar i 
vogar manualment i mecànicament.
Totes les maniobres fetes a mà es fan amb el cam-
paner a peu de campanes.
Per poder repicar elèctricament es van disposar uns 
electromartells, un per campana, penjats de l’estruc-
tura de fusta. 
Per vogar elèctricament, fins a 180°, es disposaren uns 
electromotors recolzats en la mateixa estructura de 
fusta, que porten un pinyó amb una cadena articula-
da fins a un anella situada a l’eix de cada campana.
En previsió d’un possible accident en vogar 
mecànicament, es van disposar les campanes 
en l’estructura dimensionat de manera que cada 
campana pogués donar la volta de 360°, evitant 
el contacte entre elles.
Tota la maniobra elèctrica de campanes es coman-
da des de la planta baixa del campanar mitjançant 
un ordinador (central electrònica).
Les campanes van ser restaurades, se’ls van can-
viar els jous per uns de fusta d’iroc i també es 
van renovar els batalls.
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Per poder portar a terme la nova ubicació de les 
campanes, primer va ser necessari enderrocar els 
quatre arcs rebaixats de formigó. Un cop desmun-
tades les campanes i deixades sobre el paviment, 
es va veure que els arcs amagaven a l’interior unes 
bigues metàl·liques, que eren el suport real de les 
campanes i que a causa de la seva dimensió van 
haver de ser tallades a l’obra, per poder baixar-les.
Les voltes de rajol ceràmic, que fan de tornaveu 
als terços de llevant i de ponent del campanar, 
presentaven molts forats i el seu acabat estava 
deteriorat. Es va optar per repicar-lo i tornar-lo a 
fer, un cop tapats tots els forats, però deixant-ne 
de més petits per tenir ventilació. Pel seu intra-

Suports originals de les campanes en els brancals. (Foto: S. Vergés).
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dós es va treure tota l’acumulació d’excrements 
d’aus i es va poder comprovar que l’estat de la 
volta era bo.
Finalment, per evitar l’entrada de coloms dins 
del campanar, es va instal·lar un sistema d’allu-
nyament d’aquestes aus, consistent en la col-
locació de xarxes, ancorades a un cable d’acer 
inoxidable clavat a la fàbrica, amb tensors en els 
seus extrems, de manera que no s’aprecia des 
de l’exterior, i a la pujada a la coberta i al cupulí 
es va instal·lar una porta amb el mateix objectiu. 

Agraïments

Volem expressar el nostre agraïment al capítol de 
la Catedral de Girona i especialment a Mn. Joan 
Naspleda (director del Patrimoni del capítol) i a 
Mn. Jaume Julià (president-degà del capítol) per 
les seves facilitats. A Gustavo A.T. Mendoza per 
la seva ajuda, les valuoses informacions i la seva 
cordialitat. A l’empresa CPA, SL per la informació 
fotogràfica. A tots ells, moltes gràcies.

Joan Ristol Perxés

Arquitecte tècnic

Sònia Vergés Roig

Arquitecta tècnica


