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L'edifici íí¿ ioí adinairius a la cruiliajoan Maragcúl'Saní Anumi M. Ciarcí (abans DT. Robert). 

El primer centenari 
de tes adoratrius a Girona 
Enríe Mirambell i Belloc ia prlmerii meltac del segle 

XIX, Girona vcu cUiusLirar'Sc 
els cünvents i monescirs que 
Lturant segles havicn inñuYt 
notüruiíncnt: en el caracLer de 
la vida gironina, A la segona 

mei ta t de la mateixa centur ia s'obviren 
noves cases religioses, especialmenc de con-
gregacions femenines de recent fundació. 

Una d'elles sera la de les adoratrius, una 
institució que no portava encara mig segle 
d'existencia. L'any 1892, ara ta exactament 
un segle, s'ohria el nou convent ais ainrcs de 
Girona; d'una ciutac que e,s trobava encara 
cotalment envoltada de muralles. 

En aquests cent anys la historia del cim-
vent gironí de les adoratrius sera rica en 
esdeveniraents, Per una part mía intensa 
activitat de les reiigioses en Tatenciü a la 
joventut femenina, especialment la que 
n'era mes necessitada; activitat que tenia el 

suport en un vida espiritual protunda i en 
l 'adoració c o n t i n u a d a al sagrament de 
TEucaristia. Pet altra banda les vicissituds 
per les quals passíi el seu gran edifici, que 
l'orde posa sempre a disposiciti deis mo^'¡-
inents d'cspirituaütat del bisbat, pero que 
tamiié es veié afectar per esdeveniments 
deriváis de la guerra civil i de ia postguerra. 

L'estpbliment de l'orde 

La iniciativa de l'establiment de l'orde a 
la ciutat es deu a la ferma voluntat d'una 
monja gironina, Joaquima Gruart , vitlua 
Calm, la qual Jes L[ue va ingtessar a la insti
tució es va ptoposar que aquesta s'ínttoduís a 
la seva ciutac. Així, l'any 1SB3 aconsegueix 
ser enviada per explorar les possibilitats de ía 
nova fundació. Ve a Girona, acompanyada 
Lpuna seva neboila, la mare Consolació, i 
d'una altra religiosa. En els Jies de la seva 
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estada a la ciiitat s'allotyen a casa de 
Pere Col l de Pal i Josepa Gniari: , 
oncles de la mare Consolaciü. 

Les tres reliyioses visiten el bishe 
Sivilla, que els Joña una bona acollida. 
El prelat , en una estada a Madrid, 
havia tingue ocasió de conéixer perso-
nalment la fundadora, la mare Micaela 
del Santíssim Sagrainent, i sabia la 
lahur que ella havia realitzat i la que 
continuaven tent les seves monges. En 
aquesta estada les tres religioses miren 
els solars que pL\.k'n resultar idonis per 
canstruir-hi el futur eonvent. 

Se'n tomen molr ben irapressiona-
des. Pero el projecte no es podra realit-
zar immediaEament ja que l'atenció de 
les altes instancies de la institució es 
concentra en la fundació do les noves 
cases de Logronyo i de Bilbao, els edifi-
cis de les quals ja s'estaven constniint; i 
en un projecte per a Tarragona, que 
resultara frustrat. 

L'atiy 1888 moría la Superiora 
General, que era la tercera successora 
de la fundadora. La religiosa que la suc' 
ceeix prcn amb tai gran interés la pro
posada fundació de Girona que havia 
quedat postposada. 

La nova Superiora General ve per-
sonalment a Girona, El bisbe Sivilla, 
que veu favorahlement la fundació, tem 
per altra part que la presencia de les 
adoratrius pugui perjudicar els coMegts 
religiosos d'altres ordes que ja hi havia 
funcionant a la ciutat. Per evitar-ho 
sotmet l'aprovació a que, de moment, 
no s'acceptin noies de la ciutat, sino 
només de les pohlacions toranes. 

L'any 1889 es compren els terrenys 
situats en la que aleshores s'anomenava 
ronda del Dr. Rober t i que era un 
carrer en incipienc formació. El solar 
amidava 5.467 metres quadrats de 
superficie i costa 36.000 pessetes. El 
venedor era Vieen^ Carreras i Suñer, 
propietari d'im comerg. textil situat sota 
les voltes de la Rambla, estahltment 
que l'any 1897, es transforma en la 
Banca Carreras. 

Immediatament es contracta l'obra 
que dirigí Francesc Salvar i Juncosa. 
Aquest profcssional de la construcció 
aixeca, per aquells mateixos anys, el 
temple de les Butinyanes, el de María 
Auxiliadtna, el de les dominiques del 
carrer del Nord, i intervingué en la cons
trucció del temple e.xpiatori del Sagrar 
Cor. TOES aquests editicis religiosos coin-
'.^ideixen en el seu estil neo-gótic. 

Quan les obres ja s'anaven realit-
zant, d'acord amb el pía d'urbanització 
vigent en el moment de l'aprovació del 
projecte, es produí un canvi en la pla-
nifícació d'aquell sector de l'eixample. 
La nova estructura de la z(ína preveia el 
pas d'un carrer de H metres d'amplada 
peí mig de l'horta del eonvent. S'inter-
posa el corrcsponent rccurs i el novem-
bre de 1S91 es falla el plet a favor de la 
común itat. 

Per tal de fer un seguiment de la 
marxa de íes obres i preparar la defini
tiva instaldació de la congregació a 
Girona, venen tres religioses, que s'íns-
tal-len a la casa núm. 14 del carrer de 
Lorensana, propietat del Sr. Ignaci 
Gruart. Aquella incipient comunitat 
s'estableix el 12 d'agost do 1891. Les 
tres monges assisteixen regularment ais 
cuites a l'església parrroquial del Mer-
cadal, i van coneixent Tambicnt de la 
ciutat, mentre que aquesta cambé es va 
!amiliarit;ant amb la presencia de les 
noves religioses. 

El 13 de man; de 1892 arriben tres 
noves monges, mes dues coMegiales, 
les quals, juntametit amb les tres que ja 

eren a Girona, passen a residir en el 
nou edifici que está ja gairebé enllestit. 
Aque l l mate ix dia, el mest re de 
cerimónies de la Catedral beneeix la 
nova campana i, una per una, totes les 
dependencies del nou edifici. Seguida-
ment s'estableix la clausura. 

El 15 de maig, el vicari general de 
la Diócesi celebra la primera missa en 
el nou oratori. A comen^aments de 
juliol, ve la superiora general, acom-
panyada d'algunes religioses de Barce
lona, per tal de preparar la inaugurado. 
El 16 de juliol de 1892, festa de la 
Mare de Déu del Carme, s'inaugura, 
amb tota solemnitat el nou edifici, amb 
la participació d'un gran nombre de 
fidels. Els actes es perllonguen durant 
els dies 17 i 18. El dia 29 la superiora 
general emprén el retom, deixant ins-
taldada i organitzada una comunitat 
coniposta de tretze religioses. 

L'empla^amcnt 

El nou eonvent es crobava situat 
fora de les muralles do Girona, ben a 
prop del baluard de Sant Francesc de 

Píánoi de la planta baixade l'edificifet l'any ¡937 amhmotiu dclprojccie ÚL' dastmar-lo 
a ¡miiiut d'Ensenyamcnt Mítjá 
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"Alservci dt? ¡a jnveniui femenina de ia cimat i de les seises cí>inarque%." 

Paula. L'accés des del centre de la cUi-
cat r e sukava difícil peí fet que no 
s'havia obert encara el carrer de Joan 
Maragall. Per tant, despla^ar-s'hi des 
d'una zona tan propera com era e! barrí 
de THospital requería donar la volca o 
bé per la carretera de Barcelona, per 
crobar la ronda davant la pla^a del 
Carril; o bé peí carrer d'Ultonia per 
accedír-hi per l'extrem opnsat. En la 
Gírona de redukles dimcnsíons i d'exi' 
gües distancies aquests itineraris es 
consideraven llarj:;Liíssims. 

No s'bavia iniciar encara l'ende-
rroc de les muralles, que en aquell 
indret eren a mes suplcnientades peí 
baluard de Sant Francesc de Paula. El 
carrer de Lorenzana era edificat només 
en el tram compres enere els carrers de 
la Rutila i \4igdia. El carrer d'Ultonia 
tenia ben pocs etlificis, i una Ixnia part 
d'ells eren quadres per <^uardar-h¡ bes-
tiar, fins i tot raniacs d'ovelles que 
Jurant el día pasturaven per aquells 
verals. Seinbíant carácter tenia la part 
edificada del carrer de la Rutila, babi-
tada per alf^uns artesans, pero princi-
palment per ramaders i agricultorfí. 

El nou convent tenia davant la scva 
fa^ana meridional una extensa borca. 
Des d'allí fins a Palau Sacosta hi havia 
escadusscres edificacions, entre les quais 
destacaven alyunes masies importants, 
envoitades de cerres de conreu. L'edifici 
de moinent es trobava en pie camp, 
encara que a ben poca distancia del 
nucli urbá, amb el qual, com ja bem dit, 
ostava deficiencnient comunicat. Tenia, 
aixó sí, hen propera i accessible Testació 

del ferrocan'il. El convent cenia, en els 
seus primers temps, un emplagament 
semblant al deis antics monestirs d'ordes 
concemplacius. 

Al comen^amenv del nou seyle, la 
comunitat compra dues peces de cerra 
contigües a Tedifici, peí preu de 19.298 
pessetes; i aixi confif^uraren la finca 
que ocupava gairebé la tocalitac d'una 
illa de la nova urbanització. L'any 
191.3. rAjuntamenc aucoritia aixecar la 
tanca de l'horca per la part de ponent, 
preveient ja Tcstructura del futur carrer 
Joan Maragall. També aquell maccix 
any s'instalda i'electricicat a l'edifici, 
ice que representa una imporcant 
millora per al funcionament del centre. 

Vida religiosa i activitat docent 

Des del prinier moment s'empre-
nen les activirats propies de l'insticu-
ció. La limitactó do ralumnac a noies 
de tora de G i roña va ser només 
moincnríinia, ja que ben aviar, i per 
recomanació del mateix senyor Bisbe, 
ingressava una col-legiala de la ciucat; i 
desprcs en seguiren d'altres. 

El maceix any de la inauguracio de 
la casa ja s'obre una escola que té una 
magnífic3 acollida; pero ben aviat es 
presentaran dificidtats peí seu funcio-
nament; dificulcats que de moment 
pogueren ser superades, pero que l'any 
1916 obligaren a la supressio d'aquesta 
activicat. 

L'any 1918 comentaren a impartir
se classes destinades a obrercs. Era una 
obra realment imporcant en una época 

en qué molces noies deixaven l'escola 
molt aviac per entrar en el món del tre-
ball. Una época en qué l'analfabecisme 
era encara un mal endemic, amb una 
ben especial incidencia en I'elemenc 
femení. S'establiren uns horaris per a 
les ensenyances, compatibles amb els 
toms de treball en les factories. Classes 
els macins per a les obreres del com de 
nit; i classes noccumes per a les treba-
Uadores de jomada diurna. 

L'epidémia de grip que tan va afec
tar el país l'any 1918, té cambé la seva 
repercussió en la vida del convent, pro-
duint baixes per malaltia i també per 
defunció, tant entre les religioses com 
enere les educandes. Per la seva parí, 
borde va fenc la seva via, que es fa 
notar en la casa de Girona. L'any 1902 
se celebren solemnes actes amb mociu 
d'introduir-se la causa de beacificació 
de la fundadora. 

L'any 1912 la superiora general fa 
escaja en el convent de Girona, de 
re torn d 'un viatge a Roma . Porra 
Pautoritzacití per escablir en aquest 
convenr un noviciac de la congregació. 
El mes d'octubre d'aquell maceix any 
ingressa la primera postulant, a la qual 
seguirán unes altres cinc. El 27 de 
novembre queda formalment establerr 
el noviciat. Del 1913 ai 1930 vesteixen 
l 'hábit cene seixanta-sec religioses. 
L'any 1930 els quacre noviciacs que hi 
havia en cerritori espanyol es íonen en 
un de sol que s'instalda a Guadalajara. 

Del 1917 al 1920 es realitzaren 
obres de renovado de la capella, L'any 
1925 se celebra la beatificació de la 
fundadora . El 2 de mar9 de 1925 
s'inaugura el Centre Eucaríscic Dio-
cesa, que funcionara en el convenr, a 
carree de la mateixa comunitat. Té per 
f inal i ta t do ta r d 'o rnamencs . vasos 
sagrats i objecres de cuite els temples 
pobres del bisbat, i també els de terrico-
ri de missions. Cada any, per les Pires 
de Girona, es podia visitar en el con
venr de les adora t r ius Pexpos ic ió 
d'aquests materials que s'havien con
feccionar i recollit i que eren disposats 
per a la seva discribucio. 

El 192Ó es comencen a celebnu' 
tandes d'exercicis espiricuals, i a instan-
cies del pare Llorens, superior de la 
residencia deis jesui'tes, s'escableix en el 
convent una casa d'exercicis per a sen-
yores i noies. Mencrescant continua 
amb gran efectivitat l'escola per a obre-
res i minyones del ser\'ei doméscic. 
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Gir(jna/'am J900, en umijoiu^aliad'ArmdcnKíaun. En jmiTiiír tiíHTie fwjíü laaii£t/rüO, eicojii.'dm dt'/¿^ cdwtím'tu, tjitim et/ijíd de i'eixample urba. 

L'any 1933 ü'ha oberc ja el pas peí 
carrer Joan Miira^all i convé aJcquar la 
paret Je Thorta Ü la seva alineació. Per 
a la realització d'aqiicsra obra la comu-
nitat es veié ajudada per rAjuntamenC. 

L'any 1934 és canunitzada la fun
dadora i la comunitaE gironina ho cele
bra amb diversos acccs que prcsideix el 
Sr. bisbe i en els quals participa el cler-
gac secular, els rdií^tosos cordiinarians i 
els jesuices, i es compca amb l'assi.sten-
cia popular massiva. L'esdevenimcnt 
dona lícasió a que passin per Girona un 
bon nombre Je religioses de l'orJe que 
han anat a Roma per participar en la 
cerimonia pontificia. El seu sojom en 
el convent proporciona unes hores Je 
convivencia i germanor entre religioses 
de diversos convents de Torde. 

L'escola extema i la interna fun
cionen a pie rendiment. Les candes 
d'exercLCLS se succeeixen amb freqiien-
cia. Els treballs de brodat i altres labors 
arcfstiques ajuden al sostenlment de la 
casa mentre que li donen prestigi i anu-
menada. 

Temps difíciis 

L'any 1931 es fan notar en la vida 
de la comuni ta t els esdeveniments 
poUtico-socials que viu el país. Les 
rnonges reben aifjunes amenaces i com-
líiinacions a que deixin el convent. 

L'any 1934 surten per anar a votar. 
Teñen problcmes a causa de la seva 
condició i son objecce d'alguna petita 
v iolencia . N o pa-ssa res greu, pero 
^'iuen moments Je por i d'angoixa. 

Les hores mes Jramíitiques les pas-
sen la matinaJa Jel 20 de juliol, quan 
contemplen des del convent l'inccndi 
del temple deis cordimarians i temen el 
que por passar en la casa propia. A pri
mera hora d'aquell mateix matí es pre
senten en el convent alguns familiars 
de religioses que aconsellen a la comu
nitat que abandoni la c;isa i els oferei-
xen acol l iment . A les nou, després 
d'haver rebut Teucaristia. es produeix la 
diaspora. La SLipcriora acompanyaJa 
J'altrcs religioses es refugia a la Clínica 
Girona; les restants es reparteixen per 
diverses cases parciculars, Moments mes 
tarj , des de la Clínica Girona podran 
contemplar el saqueig Jel convent. 

Part de la comunitat es reagrupara 
en el tercer pis de la casa núm. 15 del 
carrer deis CiutaJans, on amb les degu-
des p r e c a u c i o n s i n o sense passar 
cnoments de preocupació i de peril!, 
van desenrotl lant, precáriament, la 
vida comunitaria en la clandestinitat. 
En una ocasió son portajes a comissa-
ria per haver assistit a missa, i seMs 
imposa una multa de quinze pessetes. 

L'edifici, després d 'esborrar-ne. 
t an t cora fou possible, les mostres 
d'identicat, serví primerament de presó 
Jels militars que s'havien suhlevat. Mes 
endavanc es projeccá descinar-lo a Ins-
tituc d'Ensenyament Mitja. Les dues 
primeres plantes es convert i r ien en 
aules i serveisí a la tercera planta s'hi 
muntaria una residencia d'estuJiants. 
L'adequació de l'eJifici per aquest destí 
no s'arribá a realitzar; pero sí que s'hi 
imparciren algunes classes, i en la taba

na s'hi pinta un gran retol que identifi-
cava la seva nova condició. Poscerior-
mcnt es dedica a hospital de guerra. 

Acabada la contesa, les monges es 
Jisposcn a normalitsar la seva vida 
comunitaria; pero es rroben la casa ser-
vint encara com a Hospital, Fins el 27 Je 
juny de 1939 no poden tomar a residir 
en el convent, després J'haver-ht pracci-
cat les obres imprescindibles per fer-lo 
apte per al seu ser\'ei. El 16 de setembre 
se celebra, per primera vegada des del 
juliol del 36, la missa a la capella. 

Presó, reformatori i caserna 

Quan la vida Je la comunitat ja 
s'anava normalitzant i la casa havia 
rebut les pr imeres cobleg ia les , 
comen^ant a reprendre's les tasques 
Jocents, sorgeixen nous problemes i 
JificiJtats que afecten d'una manera 
molt dura la viJa de les religioses. 

El mes de gcner del 1940, el Sr. 
bisbe comunica a la superiora que el 
govern demana locáis per Litilitzar, pro-
visionalment, com a presó. El projecte 
no satisfa pas ni al prelat ni a les religio
ses; pero, de moment, no es veu la pos-
sibllitat de negar aquesta col-laboració. 
No només pensant en la coerció estatal, 
sino en el bé que es pugui fer a les per
sones in te rnades , t an t quan t a les 
comoditats materials com a l'ajut moral 
i espiritual- Sense perJre temps es pre
senten funcionaris de presons per com-
provar la idoneitat de l'edifici, cjue con
sideren molt apte per ais seus designis. 

Mentre duren aqüestes gestions 
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La nova casa de !cs adoratrius. en ei majcix solar dei amv\^m cndcrrocai. 

l'alcaidia COQILIIIÍCÍÍ a la superiora que 

hauran d'allotjar 400 soldaLs que cscan 
a piinr d'arrihar a la ciutat. Les monges 
prote-irL'n vivamenc i quan arriben els 
oficiáis per ÍLT-SL- carree Jelti Icicals, es 
deixen convencer sense massa dificul-
tat que aquell no és el lloc adequar per 
allocjar els seus soldats. Per -solucionar-
lio, i d'acord aEiib el prelac, la tropa 
s'instaMa al temple de Sant Lluc, que 
encara no liavia escat reconciliar per 
retornar-lo al ctilte. 

També la Guardia Civil demana 
locáis per allotjar 250 aspirants que 
ban de sê î uir un curset per in^ressar al 
COS. Les monge.s també protesten i 
s'emparen en el servei de presons, el 
qual aconse^iieix fer ilesistir la Guardia 
Civil del seu proposit, 1 el mateix ser
vei s'apressa a realitzar les obres d'adap-
tació necessaries, en la part d'ediíici 
que tindran arrendada. 

El 24 d'abril de 1940 arriba la pri
mera expedido d'internes. Venen de 
Cáceres, porten un mes viatjant, con-

sumint etapes d'una preso a l'altra. 
Amb les dones venen vint-i-sis criatu-
res. Tots cU Cíimponents de Texpedició 
están ilesfcts de cansament i van molt 
bruts. Aquí seUs dona facilicats per ren-
tar-se, i se'ls instabla adcqiradament. 

Entre els mesos de maig i juny van 
arribant successives expedlcions íins a 
concentrar-se 1.557 dones, amb cin-
quanta criatures. Les religioses cuiden 
amb amor i delicadesa totes aqüestes 
persones, real i tzant una p,ran obra 
aposEÓlica i bumanitaria. En repetides 
ocasions els directius del servei de pre-
sons feliciten la comunitat peí bon 
ordre que porten en l'administració i 
organirzacLÓ d'aquell coMectiu. 

El pr imer d'abril de 1941 una 
amnistía, motivada per la commemora' 
ció del segon aniversari de l'acabamenc 
de la guerra, afecta gran part de les 
internes. Les restants son traslladades a 
d'altres centres penitenciaris. La casa de 
les adoratrius de Girona deixa de ser 
presó per cranaíormar-se en refortnatori. 

El 12 de setembre arriben les pri-
meres 246 internes del reformatori. 
Abans de fi d'any se'n reunirán 500. 
L'any 1942 se n'lii concentraran 750; i 
a l'any 1943 es reduiri^i el seu nombre a 
500. A la darreria d'aquell any 1943 
corren runrors de supressio del reforma
tori. Rumors que es traduiran en una 
realitat el marg del 1944-

Aquesta novetat ocasiona un gran 
disgusc, tant a les religioses com a les 
internes. Les religioses es crobaven bé 
en aquesta dedicació que píxlien consi
derar propia del seu peculiar treball 
apostólic. Les internes se sentien ben 
ateses i acoUides, i els dolia deixar 
aquell lloc de reclusió, canviant-lo per 
un altre de desconegut i incert. 

Posteriorment les religioses ban 
anat rebent noticies d'algunes de les 
internes de la presó i reformatori, que 
recorden amb emoció i agralment les 
atencions que varen rebre en aquelles 
circumstáncies amargues i doloroses. 

Pero el calvari de la comunita t 
encara havia de cont inuar . El diu-
menge de Rams de 1944, Talcalde de 
la ciutat comunica a la superiora la 
necessitat d'allotjar tropes que han 
tle refor jar la guarn ic ió . Eren els 
temps de la guerra mundial, el país 
vivia una situació crítica que es feia 
sentir molt especialment en aqüestes 
terres frontereres. S'havien tornar a 
cridar lleves ja Ilicenciades i els con-
t ingents militars eren copiosos no 
només a la ciutat, sino també a diver
ses p o b l a c i o n s de l ' E m p o r d a , la 
Garrotxa i la Cerdanya. 

El Sr. bisbe ofereix altres solucions 
per tal de deslliurar el convent d'aque-
Ua nova i ingrata servitud; pero no 
aconsegueix el seu proposit. El Dissabte 
Sant, a les tres de la matinada, arriba la 
primera expedido de 600 soldats, ais 
quals s'aíegiran noves expedicions fins 
a conccntrar-se'n 1.200. 

Tot i [es grans incomoditats que la 
situació presenta, les religioses no dei
xen el convent i es retiren a una part 
de la casa, amb un grupet de noies del 
reformatori. Es fácil pensar els incon-
venients que com]iortava aquella con
vivencia, encara que les zones de la 
casa fossin ben delimitades. En aquest 
cas no era pas pensable que les monges 
poguessin portar a terme cap obra 
apostólica amb els seus veíns, si no era 
amb el testimoni del seu sofrimcnt i de 
la seva paciencia. 
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Aforrunüdamenc, ¡iqucllíi LÜfícil 
siCüLició noniés duní uns mesix'i. Dificul-
tars J 'ü i J rc príictic aconselUiren ais 
cap.s militara hiíhilitar per aquclls sol' 
Jiits Lins pavcllons de les noves cíiser-
ncs qut s'estaven construint. Per fi el 
convenc queda alliberal de les consc-
qüencicí de la f̂ uerm i de la postguerra. 

Aquells pocs mesos d'habilicació 
per a caserna havien crashals;ir forta-
ment la part dVilitlci iifcctada. S'havia 
cransformac la contij íuració de les 
escances i s'havien produ'ít coni-idera-
hles destrosses. Les garites deis sentinc-
lles, coMocades encorn de redifici, U 
doníiven un carácter molt cíipecial. 

De la normalit^ació a l'enderroc 

El mes de setemhre d'aquell mateix 
any 1944 es comengaven les obres per 
retornar redifici al scu estar adeqiíat 
per a la funció que, amb pRipietat, li 
pc r tocava . Per aqiiestes obres es 
compra amb una aportació del servci 
de presons, en compensació de les alte-
racions que havien realitzat en la con-
figuració de la casa. 

Es restablí el coMegi i també el 
noviciat. El 30 de gener de 1945 s'incor-
poraven les tres primeres novícies, i pro-
gressivatTient el noviciat s'aniria enrt-

Líi cüpella del convent uciual. 

quine amb noves aportacions bumanes. 
El noviciat dona a la casa una f̂ ran vica-
licat, amb la celebració de freqijents 
cerimonics de vestició d'habit. 

Després de les calamitats sofertes, 
la comunitat está sutnmament manca
da Je recursos. Falta de rot, menys con
fianza en la Providencia, que en cada 
moment precís mostrarla la seva acció. 

La casa viu uns anys de gran acti-
vitat. Per una part la labor docent i 
educativa de la jovencut femenina mes 
necessitada; per altra banda l'obcrtura 
a les diverses obres d'espiritualitat i 
d'apostolat. S'hi celebren assemblees 
de la joventut femenina d'Acció Cató
lica; tandes d'exercicis espirituals; cur-
sets de cristianitat; reunions de íítups 
d'oració; jornades per a majordonres... 

Després del Concili es crea un nou 
estil de vida que es fa trotar des de la 
modificado de Lhabit, fins a l'aprova-
ció de les noves constitucitms. 

Les religioses postconciliars, sense 
desviar-se de la fidelitat a l'esperit de la 
fundadora, intensifiquen la seva relació 
amb la societat civil i la seva conviven
cia amb els demés urdes i congregacions. 

Sovintcgen els viatges per interre-
lacLonar-se. Les excursions a santuaris 
per es]-ilaiar-se i distendrc's. Les reu
nions amb religiüses de diversos ordes 

per escoltar conjuntament platiques, 
Ilifons o conferencies; per estudiar 
plans de treball o per intercanviar cri-
teris i opinions sobre la manera com 
millor acomplir ía missió que cadascu-
na té encomanada. 

L'aplicació de les adoratrius ais ere-
balis manuals de restaurado, i d'una 
manera especial al brodat, és una nota 
tradiciiinal en tots els temps de la seva 
actuació. 1 no només les coMe<JÍales 
rebran els ensenyamencs d'aquest art, 
sino que fins i tot en participaran reli-
gioses d'altres ordes, per poder-ho apli
car al millor sosteniment de les respec-
tives comunitats. 

L'any 1975 les adoratrius restaura
ren el famós tapís de la Creació, de la 
nostra Catedral. I bo feren amb una tal 
peifecció que mereixé els elogis i felici-
tacions deis entesos. 

La casa nova 

Després d'una pila d'anys d'intensa 
activicac en totes les dedicacions que 
son pecLiliars de la ins t i tució , a la 
comunitat d'adoratrius de Girona se li 
p lan te ja una nova p rob lemát i ca : 
Lempla^amenc del conven t es veu 
atectat per un nou pía urbanístic. En 
realitat la presencia d'aquell gran edifi-
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ci amb els seus extensos pati i horta en 
unti zona urbana tan céntrica r\o tenia 
massa sentir. Per alrra part, Tedifici no 
resLiltava pas massa funcional, d'acord 
amb les exigéncies deis nous cemps. El 
seu manteniment era difícÜ i costos, i 
les comoditats que oferia eren mini-
mes. Un corréete sencit de l'economia i 
de la funcionaiitac exigía pensar en una 
nova configuració. 

El gener de 1978 una visica de la 
superiora provincial per prendre con
tacte amh un agent de la propietat 
Lmmobiliaria seria el primer pas del que 
en ia crónica del convenc s'anomena 
«operació ca5a>'. L'any 1981 es ta una 
oferta a la Diputado, la qual no mostra 
cap interés peí tema. 

Mentrestant continua Testudi de 
les diverses possibilitats i es produeixen 
les visites de les religioses responsables 
de l 'economia Je la congregació, a 
nivell general i a nivell provincial. Es 
realitsen consultes jurídiques i técni-
ques i al mateix cemps es demana con-
sell al Sr. bisbe. S'arriba a impugnar el 
pía urbanTscic; pero el recurs és desesti-
mat, assenyalant que l 'editici i els 
terrenys annexos entren dins el pía 
d'equipaments, 

El 24 de matf de 1982 es produeix 
una entrevista amb Talcalde de la ciu-
tat . Es proposen els plans A i B. 
D'entre ells ¡'alcalde escull el pía A. El 
3 3 % del terreny es destina a equipa-
ment públic i la resta a usos privats. 

En els seus darrers temps la capella 
del convent fara encara un darrer ser-
vei públic. S'estava procedint a la total 
reconversiü del temple i casa deis pares 
del Cor de Maria. Des del 16 de juliol 
del 1981 i fins que s'acabá aquella obra, 
cots els cuites propis del temple del Cor 
de Maria se celebraren en la capella de 
les Adoratrius. 

L'«operaciü casa-^ és llarga i labo
riosa. L'assumpte té prou importancia 
per dedicar-hi tota l'atenció i bi iiiter-
venen els arquitectes Leopoldo Arnaiz 
i Francesc Ragolta. L'any 1987 resulta 
decisiu per aquest af'er. El mes de juny 
es fan preparatius per allotjar la comu-
nitac mencre durin les obres. Deu reli
gioses podran viure en una casa del 
carrer Santa Eugenia, propietat del Bis-
bac. Altres quacre residirán en un pis, 
propietat de la comunitat , situat en 
una casa del mateix carrer Pare Claret, 
edificada en un solar que havia formar 
part del pati del convent. Tres religio-

Al címvcntde les adorairhts s'íií cdcbfraven exercidíí csfíirhuals, ciaseis, reuniíms ijomcuics. 

ses s'incorporaran a comunitats d'altres 
poblacions. 

El 30 de juliol es signava a Madriil, 
el contráete privar de compra-venda, 
que s'elevaria a escriptura pública el 30 
de desembre del mateix any. des]irés de 
imprescindible rrámic ile «constitució 
del conjunc immobiliari'', Tot el mes 
d'agast i pare del setembre d'aquell any 
1987 es procedeix al trasllat de mobles i 
pertinences que es depositen en els babi-
tacles que ocupara provisionalmenr la 
comunitat , com també en convents 
d'altres congregacions femenines que es 
presten a conservar-los; se n'envien a 
convents d'adoracrius d'altres poblacions 
i fins i tot se'n venen i se'n regalen. El 
dia 4 de setembre es desmonta l'akar de 
marbre de la capella, que sera coMocat al 
temple parroquial de Sant Salvadtir 
d'Horta. Pero encara fins el 21 de setem
bre se celebra el cuite a l'oratori privar. 

De la provisionalitat 
a la nova instaMació 

Lliure ja Tedifici d'escandants i de 
mobiliari es procedeix al seu enderroc; 
operació que, amb els mitjans de qué 
disposa la técnica moderna, té una ben 
curta durada. Els gironins contemplen 
amb certa recanga com es va esmico-
lant aquell edifici grandiós que duraiit 
gairebé un segle havia caracteritzat 
aquell indret ciutadá. 1 es mostren 
expectants davant el futur que espera 
aquell can ben situat espai urba. 

La instaMació provisional de la 
comunitat dura menys de tre.s anys, ja 
que el 5 d'agost de 1990 es pot estrenar 

la nova casa, que ocupa una perita part 
del gran solar que deixa lliure l'antic 
convent. Al cap de ben pocs dies arriba 
la nova superiora: és una religiosa giro-
nina, nascuda en el si d'una familia for-
tament arrelada a la ciutat i que te la 
seva casa pairal a ben poca distancia 
del convent. 

El 24 d'aL|ueU mateix mes d'agost. 
el vespre, el capella de la comunitat, 
acompanyat només per les religioses, 
trasllada el Sariríssim des de Poratori 
del pis, residencia provisional, a la 
capella del noy convent, en una mena 
de processó silenciosa, intima i privada, 
pero d'una intensa cmotivitac. El dia 
25, fesca de la fundadora, ja se celebra 
la missa a la nova capella. En els mesos 
anteriors s'liavia anat programant el 
destí del nou edifici, que es dedicarla a 
residencia de religioses d'edat avanza
da, i de joves estudiantes. 

La nova casa té sec pisos. La fa^ana 
nord dona a la ronda del Pare Claret. 
La sud a un paci de moderades dimen-
sions- La instaMació és molt funcional. 
La decoració d'un gust exquisit. 

En aquest fogar, i en unes condi-
cions matcrials ben diferents a les que 
oferia la vella casa, les germanes adora
trius continuaran fent el camí que els 
marca la seva fundadora, amb una via 
de profunda espiritualitat i de géneros 
servei. I allí les trobem quan es dispo-
sen a celebrar el primer centenar! de la 
.seva instaMació a Girona, al .servei de 
la joventut femenina de la ciutat i de 
les seves comarques. 

Enric Miramhell és binToriiiJor. 
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