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PUIG I CADAFALCH I GIRONA 

LA RECUPERACIÓ DELS BANYS DE GIRONA 
Els Banys àrabs de Girona i l’atracció per l’estil “moresc” 

Girona, 26 i 27 de gener de 2018 
 
Lloc:  Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,  

edifici Pia Almoina, Plaça Catedral, 8 – Girona. 
Horari: 10 h – 18 h 

 

 
 

 
L’Any Josep Puig i Cadafalch commemora el 150è aniversari del seu naixement i els 100 anys com 
a president de la Mancomunitat de Catalunya. A Girona, Puig i Cadafalch hi va venir en una missió 
organitzada de l’IEC i la Junta de Museus de Barcelona el dia 1 de febrer del 1914 per a visitar els 
anomenats Banys Àrabs. Després de la visita va publicar un article monogràfic a l’Anuari de l’IEC 
del 1913-1914 on debatia sobre l’influx “moresc” de l’edifici i, en general sobre l’art romànic. Va 
tornar a tractar-ne dins L’arquitectura romànica a Catalunya i després a l’opuscle Els banys de 
Girona (1936), editat en diferents idiomes. Sota aquest impuls i influx els banys van ser excavats 
per Francesc Riuró i restaurats entre els anys 1929-1931 per Rafael Masó, Jeroni Martorell i Emili 
Blanch.  
Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Gironès, la Fundació Rafael Masó, el Museu d’Art de 
Girona, i la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb el suport del comissariat 
de l’Any Puig i Cadafalch, organitzen una jornada sobre els banys, situant la ciutat de Girona en la 
commemoració de l’Any Puig i Cadafalch.  
 
En la jornada es tracten l’estudi i el debat sobre l’art “moresc”, la restauració, la valoració actual 
del monument i les troballes arqueològiques en el lloc. Per altra banda, és una bona ocasió per 
vincular l’estudi del conjunt amb les més recents aportacions sobre els banys andalusins de la 
península. 
 
Al seu torn, del 19 de desembre de 2017 al 21 de març de 2018, s’exhibeix a la Fundació Rafael 
Masó una exposició dedicada al procés de descoberta, excavació, estudi i recuperació dels banys, 
amb plànols, dibuixos, cartells i fotografies de les actuacions realitzades per Puig i Cadafalch i 
Masó. 
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Programa 
 
Divendres 26 de gener, sessió científica 
10,00 h Presentació de la jornada 
10,15 h – 11,00 h  Els Banys de Girona: marc general i històric del monument, Joaquim Nadal 
11,00 h – 11,30 h  Pausa 
11,30 h – 12,15 h  L’obra de Rafael Masó i la restauració dels Banys (1929-1935), Raquel Lacuesta 
12,15 h – 13,00 h  Els Banys de Girona i J. Puig i Cadafalch (1914-1936), sobre l’influx “moresc” del 
romànic, Eduard Riu-Barrera  
13,00 h – 13,30 h  Debat 
13,30 h – 15,00 h  Pausa – dinar 
15,00 h – 15,45 h  Els banys d'Al-Andalus i els Banys de Girona, Caroline Fournier  
15.45 h – 16,30 h  L’arquitectura i arqueologia dels Banys de Girona, Jordi Sagrera 
16,30 – 17,30 Debat 
18h  Cloenda 
 
Les diferents ponències es recolliran en una publicació de la Sèrie Monogràfica del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya – Girona 
 

Divendres 26 de gener, representació teatral 
Puig i Cadafalch, un croquis 
Intèrpret, Sergi Mateu 
Dramatúrgia i direcció, Marc Rosich 
Producció, Teatre Obligatori 
Sala La Planeta de Girona, a les 21 h 
 

Dissabte 27 de gener, visita guiada als Banys 
Hora: 10 matí 
Conduïda per: Lluís Bayona, arquitecte del darrer projecte de restauració dels Banys Àrabs 
 
Presentació als Banys del llibre de Xavier Barral i Altet 
Els Banys “Àrabs” de Girona. Estudi sobre els banys públics i privats a les ciutats medievals, a 
càrrec de Joaquim Nadal, director ICRPC 
Hora: 11,30h matí 
 
Coordinació de la jornada i secretariat 
Museu d’Arqueologia de Catalunya- Girona 
c/ Pedret, 95 – tel. 972 94 25 70 //  cfernandezc@gencat.cat  
Inscripció gratuïta. Places limitades. 
 
Organitza 
Consell Comarcal del Gironès, Fundació Rafael Masó, Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona, Museu 
d’Art de Girona 
 
Col·labora 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (demarcació de Girona), Diputació de Girona, Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural 
 
 

                               


