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CELEBREM 25 ANYS (1996-2021)
FENT COHESIÓ AL BARRI DEL PUTXET
Amb motiu dels actes d’esbarjo que vàrem fer
del 3 al 6 de juny el Regidor del Districte, Sr. Albert Batlle i Bastardas, va lliurar al President de
l’Associació, Francesc Ribera, aquesta petita estàtua en reconeixement a la tasca realitzada per
la nostra Associació durant aquests 25 anys.
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Informe del President
penta o volem dedicar-nos a altres menesters i,
per altre part, és un barri sense esperit associatiu, potser hom creu ser més positiu fer-ho individualment, així ens ha anat els últims temps on
no tenim cap inversió.
L’exemple més clar ha sigut la poca participació
del veïnat que ni tan sols, des de casa, ha entrat
a votar les demandes del Barri, en el procés participatiu de l’Ajuntament.
Per tant, les inversions al sac d’altres Barris.
Ni hem tingut resposta a la crida per fer una colla per acompanyar al Gegantó del Putxet, una
manera de fomentar cultura i fer pinya.
Benvolguts/des
Al juny, com és tradicional, no vam poder iniciar-lo, amb la celebració de la Festa Major del
Putxet, pel tema sanitari, però sí vam poder
celebrar els 25 anys de l’Associació de veïns i
amics del Putxet.
Realment han sigut uns dies de goig on hem
pogut retrobar-nos i on hem comprovat la estupenda participació del veïnat i la seva estima
vers l’Associació.
25 anys quan un grup de veïns/es, amb la Mónica Marambio al front, van dir prou a l’oblit
per part de l’Ajuntament vers el Putxet, i es van
posar a treballar per aconseguir fites.
Moltes de les millores aconseguides en aquest
Barri han sigut assolides per la tasca voluntària
de l’Associació, però encara hi manquen.
No tan sols l’Associació s’ha dedicat a les millores, també ha dedicat el seu temps per aconseguir una millor cohesió social per al veïnat del
Putxet.
Un dels exemples és la realització de la Festa
Major, on el veïnat participa i gaudeix d’unes
estones d’esbarjo.
No sempre els resultats assolits han sigut satisfactoris per a alguns veïns, però l’Associació ha
treballat pel bé general del Barri no per a una
individualitat o un col·lectiu.
Com tampoc ha estat vinculada a cap partit polític, el que ha representat d’estar sempre a la
grenya amb els que governen per aconseguir
les demandes.
Però el temps passa, ens fem grans, perdem em-

En fi, nosaltres hi som i hi serem fins que ..... el
veïnat del Putxet dirà.
Aquest estiu hem estat a la guaita del Patrimoni
del Barri, que continua desapareixent com l’enderroc parcial de la torre modernista Paula Canalejo al carrer Homer per fer-hi una obra privada i
la poca implicació de l’equip de Govern en conservar adequadament la Caseta de les Nines, malgrat la bona disposició d’una veïna que s’ha ofert
aportar el seu temps per millorar el seu estat.
Tampoc ens oblidem de la Finca Municipal del
carrer Manacor, demanàvem un centre cívic, que
després de 8 anys en diuen que no pot ser, però
tampoc ens diuen que és el que pot ser, per tant
una finca municipal deixada de costat, cap inversió al Barri.
Nosaltres hi tornem, i diem que, si no por ser un
Centre Cívic, bé podria ser una Escola de Jardineria enfocada a horts urbans.
L’escola a l’edifici rehabilitat, a la part alta els
horts per als veïns interessats, el jardí per al
Barri i la Casa del Guarda per a Entitats.
No podem oblidar el tema actual de les okupacions, que cada cop n’hi ha més en el nostre Barri.
No podem generalitzar, s’ha d’analitzar cas per
cas i posar-hi remei.
Sembla que, després de tants anys, el cas de la
finca de Verge del Carmel està a prop de la seva
solució, ja hi tocava.
Salutacions cordials
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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El nostre barri
Celebració dels 25 anys de l’Associació,
del 3 al 6 de Juny

Lliurament de l’estàtua pel Regidor del Districte al
President de l’Associació

Assistents a l’acte, en primera fila representants del
Districte

Cançons d’un viatge per una vida amb Els Pescadors
del Replà

Havaneres amb el grup Mar Brava

Jazz-Session amb Sabrina Swit Trio
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Focs d’artifici estàtics amb La Colla Diablesses i Diables
de Sarrià

Concert de Guitarra Clàssica amb Mario Cuéllar
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El nostre barri
Casa Bertran: una mica d’història
Hem tingut la sort de poder consultar el magnífic llibre “Casa Bertran en San Gervasio”, escrit
per Luis Monreal y Tejada, editat en 1985 amb els
drets d’edició de José Felipe Bertran de Caralt.
Intentarem fer-ne un petit resum de la molta informació i il·lustracions que conté en forma de text i fotos de membres de la família Bertran, torre i jardins,
així com d’esplèndids quadres, escultures, mobiliari
i decoració. No obstant, qui en vulgui tenir un coneixem més pregon hauria de consultar el llibre.
Una finca en el Putxet
Aquest és el títol que figura al inici del llibre. Amb
el diminutiu “Putxet” s’enlaira un petit puig a
la dreta del carrer de Balmes i sobre l’avinguda
del General Mitre. Abans de les reformes arran
de la irrupció d’aquesta avinguda, la delimitació
del Putxet anava des del capdamunt del carrer
Sant Felip (avui Saragossa) fins a la plaça dels
Arbres (després carrer de Juli Verne), carrer d’Alsina (després Wagner) i pel carrer Bertran fins al
de Marmellà. Pel costat oriental afrontava amb els
carrers d’Homer, Ferran Puig, La Costa, Ballester
i Montserrat (després Escipió).
El fort desnivell del terreny no el feia adient per
a l’establiment d’una població concentrada i per
això el Putxet va mantenir la seva personalitat dins
d’una ciutat en expansió i estava ocupat per terres
conreables i boscos, amb algunes masies, essent
un mirador privilegiat de la ciutat.
En el segle XIX la salubritat i la bellesa de l’entorn,
ensems amb la proximitat a Barcelona, va fer decidir a algunes famílies acabalades construir-hi algunes torres amb jardí. Una d’aquestes masies era
la Torre Ausich que Salvador Ausich i Gurena va
vendre l’any 1821 a Francisco Tomàs Ros. Aquest
darrer va llegar mitjançant testament la finca del
Putxet de 12 mujades de terra al seu nebot José
Bertran y Ros.
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La saga dels Bertran
En José Bertran y Ros havia nascut al 1795 i amb
només 16 anys es va allistar a l’exercit que combatia les tropes napoleòniques. Acabada la guerra
en 1814, va estudiar Dret a la Universitat de Saragossa i es va establir com lletrat a Barcelona. Va
ser relator de l’Audiència, fiscal, auditor de guerra, censor del Col·legi d’Advocats, magistrat, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Barcelona, alcalde de Barcelona, president de
sala de l’Audiència i rector de la Universitat. Va ser
un dels fundadors de l’Institut Agrícola Català de
Sant Isidre i vicepresident de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres.
L’any 1845 José Bertran y Ros va comprar altres
6 mujades a Joaquín Castañer, ampliant així la
finca a 18 mujades, equivalent a 11,5 hectàrees.
La propietat es dedicava a l’horta, especialment
a flors que venia el masover a la Rambla de les
Flors. El regadiu era possible gràcies a la mina
d’aigua, degudament escripturada, que encara
avui en dia arriba a la finca i serveix per mantenir
la font i els estanys.
En José Bertran y Ros es va casar amb Teresa de
Amat i tingueren alguns fills. El primogènit, Felipe
Bertran de Amat, va néixer en 1835 i als 20 anys,
en morir son pare en 1855, va heretar la finca. En
Felipe va estudiar Dret, va ser diputat a Corts i
va vindicar el Dret privatiu català. Va ser també
president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, president de la Societat Econòmica d’Amics
del País, senador del Regne, un dels fundadors de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, i
membre de les acadèmies barceloneses la Provincial de Belles Arts i la de Bones Lletres.
En Felipe Bertran de Amat s’esposà amb Elisa
Musito i el matrimoni va tenir 9 fills: Teresa, María, José, Joaquina, Antonia, Francisco, Felipe,
Mercedes i Elisa. En aquella època era costum a
Barcelona de posar el nom del propietari o propietària a les vies de la urbanització de la qual foren
promotors, en aquest cas els carrers Bertran, Elisa i Musito.
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La torre i els jardins dels Bertran
Felipe Bertran de Amat va fer construir al reconegut arquitecte Elías Rogent y Amat dues cases a
Barcelona, una en el xamfrà Gran Via amb Claris i
l’altra a la finca del Putxet, abans de 1884, “una de
las mejores quintas de recreo de San Gervasio” en
paraules de J. Roca i Roca en el seu llibre “Barcelona en la mano”.

Felipe Bertran de Amat, pintat per Félix Mestres

Elisa Musito de Bertran, pintat per Félix Mestres

L’emplaçament i construcció de la torre no solament
havia de conjuminar l’estructura i la decoració sinó
que havia de ser coherent amb l’entorn i respectar
l’espontaneïtat de la natura. El fort pendent va fer
elegir la part que mira el Sud per emplaçar d’edifici
i al seu voltant jardins amb estanys, parterres, estàtues i balustrades. A la banda que mira el Nord
s’havia de respectar el seu aire més natural i rocós,
incloent-hi les grutes. La casa tenia un disseny quadrangular, amb alçades diferents a les façanes Nord
i Sud, en sintonia amb el desnivell. A dalt de la torre
s’instal·là un mirador però més tard es va suprimir
i es va substituir per un frontó. La distribució interior de la casa va seguir amb el mateix esperit tradicional de la seva estructura.

Torre original dels Bertran construïda per Elías Rogent,
abans de l’ampliació
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aquina, Antonia i Elisa. Altres generacions Bertran
han continuat aquesta tradició.

Hall central decorat per Félix Mestres

En morir en Felipe Bertran y Ros en 1911, el va
succeir en seu fill José Bertran y Musito, qui va
heretar la finca, coneguda també com el “Bosc Bertran”. La finca es va segregar per permetre la construcció d’algunes cases. En José va encomanar al
pintor Fèlix Mestres la decoració de dues plantes
en tons sèpies. Ell va ser, juntament amb Francisco Cambó, un dels fundadors de la Lliga Regionalista, va ser diputat provincial, diputat a Corts i
subsecretari d’Hisenda. En arribar la República va
exercir com advocat d’empreses fins a exiliar-se en
esclatar la guerra civil al juliol de 1936.

Ampliació de la torre i nou disseny dels jardins
José Bertran y Musito, citat al llibre de l’Elvira Farreras “Adéu, Putxet” va donar més monumentalitat
a la façana meridional de la torre. Davant d’ella va
fer construir una explanada en terrassa, sota la
qual quedava un ampli espai obert en tres grans
arcs de mitja punta que donaven a un estany quadrat curull de nenúfars, envoltat d’estàtues de
marbre i amb una font que l’alimenta. Una doble
escalinata baixa des de la terrassa fins al nivell de
l’estany. Es van mantenir les altíssimes palmeres
que havia plantat son pare. En José també va fer
instal·lar estàtues de marbre i de terracota a dalt
de l’edifici, sobre la balustrada que el corona, i
també en el jardí. Es va casar amb María Cristina
Güell y López. Germanes d’en José van celebrar el
seu casament a la casa Bertran: Teresa, María, Jo-
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José Bertran y Musit, pintat per José Maria Vidal-Quadras

En acabar la guerra José, amb la casa destrossada pels ocupants i per les bombes durant la seva
absència, va decidir anar a viure en un pis de Barcelona fins que va morir al 1957. El seu fill Felipe
Bertran y Güell decidí restaurar la casa i va arribar
a un acord amb son pare i la seva germana Isabel
per adjudicar-se la finca. Amb aquest fi l’any 1951
va fer construir una ala adossada al costat occidental de l’edifici, que consta de dues plantes i un
porxo amb una piscina al damunt. Alhora també
es va fer la transformació del jardí sota el consell
del prestigiós expert Nicolàs Rubió i Tuduri.
Felipe Bertran y Güell fou home d’empresa i va tenir èxit en els seu negocis. Alhora va ser també
un mecenes de nombroses institucions, com ara el
temple de la Sagrada Família, la Societat Econòmica d’Amics del País, les “Viviendas” del Congrés, la
Conferència Club i sobretot la fundació de Santa
Maria de Poblet, de la qual va ser president fins a
la seva mort al 1965.
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En Felipe va contraure matrimoni amb Joaquina
de Queralt. El seu fill José Felipe Bertran y Queralt
va ser l’encarregat de supervisar i suggerir tot els
canvis de les zones que envolten la torre, tant en la
part meridional enjardinada com en la part septentrional més rocosa i natural. En José Felipe es va
esposar amb Teresa Márquez Patiño, el primogènit
dels quals és en Felipe Bertran y Márquez.

Els germans Bertran y Musito: Antonia, Felipe, María,
Teresa, Joaquina, José i, davant, Francisco

Quatre generacions de la saga dels Bertran: d’esquerra
a dreta: José Bertran y Musito (pare), Felipe Bertran y
Güell (avi), Felipe Bertrán y Márquez (nen) i Felipe Bertran y Márquez (besavi)

Si en voleu saber més podeu consultar:
Elvira Farreras, “Adéu Putxet” i “Memòries d’un paradís
perdut”
Putxet Actiu: desembre 2010 (pàg. 10), abril 2011 (pàg.
12-13), setembre 2015 (pàg. 9), abril 2016 (pàg. 9) i gener 2017 (pàg. 8). En el número de gener 2019 (pàg. 6-7)
trobareu l’article de Juan Pablo Torrents-Faura amb el
text i les fotos de la torre ampliada amb la terrassa i
els porxos, així com els jardins, les estàtues i les grutes
d’aquesta finca.

Felipe Bertran de Amat i les seves filles grans amb
amics, en el vell “banc àrab” que dona a l’entrada del
carrer Musito

Nota:
Tot i que en el llibre que ha servit de base per confeccionar aquest article el cognom Bertrán aparegui sempre
accentuat, com correspon a la seva grafia en castellà,
hem optat per no posar-li accent, tal com és en la grafia
catalana i en el nom del carrer en el Nomenclàtor de
Barcelona, a fi d’unificar-ne l’escriptura. Tanmateix hem
mantingut els noms propis dels Bertran en castellà perquè és com hi consten en el llibre.
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deia que la gent a qui li agraden les plantes i els
animals acostumen a ser bones persones. Els caps
de setmana hi ha jovent que fa botellots i escampa
un munt de deixalles. La zona de jocs infantils té
poques atraccions i per això caldria ampliar-les i
també instal·lar al parc aparells on la gent gran
pogués fer exercicis de gimnàstica.

Anem a entrevistar-la a la seva torre, a prop del
parc del Putxet. Ens rep amb molta amabilitat, ens
mostra la casa i ens convida a un refrigeri.
Ens pots parlar de la teva família i del que vas
fer de jove?
Vaig néixer al 1951. El meu pare, Antoni, era de
Terrassa i un enamorat i estudiós d’en Jacint Verdaguer. La meva mare, Montserrat, era de Barcelona, de la dreta de l’Eixample. Vaig anar a l’escola
Montesori, de la que guardo molt bon record. Després a les monges de La Consolació i finalment vaig
estudiar Peritatge Químic a l’Escola Industrial, tot
i que jo volia estudiar Medicina. Més endavant vaig
treballar durant 6 anys com a laborant als laboratoris Uriach. Mentre treballava ho conjuminava
amb estudiar ATS a l’Hospital Clínic de Barcelona,
on vaig fer pràctiques en la majoria d’especialitats.
Què vas fer després?
L’any 1973 em vaig casar amb en Joan, amb qui
vaig tenir 3 fills molt seguits: Francesc, Oriol i Bernat. Llavors vam anar a viure a un pis de la meva
mare al carrer Còrcega. Com que tenia una amiga
podòloga que havia estudiat amb mi ATS, vaig estudiar l’especialitat de Podologia, professió que he
practicat fins als 60 anys. Després ens vam mudar
al carrer Balmes on vam comprar un pis just enfront de la plaça Narcisa Freixas.
Quan vàreu venir al Putxet?
Tot i que el barri del Putxet el teníem al davant de
casa no hi anàvem gaire. Fa 25 anys vam veure un
anunci d’una torre amb jardí a prop del Parc del
Putxet. Ens va agradar de seguida i la vam comprar. Estem molt satisfets de viure-hi i també del
barri.
Què ens dius del Parc del Putxet?
És un parc magnífic i ben cuidat. Cada matí vaig
a caminar pel parc amb la Duna, la meva gosseta, i allà ens trobem amb un grup de amics amb
gossos. La gosa també ajuda a què puguis parlar
amb altres persones que duen gossos. El meu pare
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Què penses del Barri del Putxet?
És un barri on es pot fruir de viure-hi. La gent és
més comunicativa que en altres barris de la ciutat,
és una mica com un poble, vas pel carrer i vas saludant persones conegudes. També està bé el comerç, especialment a la part Nord del Putxet. Jo
crec que s’ha de comprar al barri per mantenir-hi
la vida i els comerços oberts.
Parla’ns de les teves activitats de lleure
Participo en xerrades a la Universitat de la gent
gran, a la Porta de l’Àngel. El que més m’agrada és
pintar i ho faig a casa meva on guardo quadres fets
a l’oli i aquarel·les. Participo en l’exposició col·lectiva
“Crea Putxet” que s’inaugura a l’Espai Putxet el 29
de setembre i romandrà oberta fins al 30 d’octubre. El 16 d’octubre, dins de “Crea Putxet” seré una
de les conductores de “Inicia’t a l’urban sketching,
sortim a dibuixar!” on es podrà dibuixar i capturar
l’entorn en una llibreta o quadern de dibuix.
Ens mostra les vistes des de casa seva i el jardí, li
fem una foto amb un quadre de gira-sols pintat a
l’oli i ens acomiadem.
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Benvolguts,

Bústia de veïns
Benvolguts Francesc, integrans de la Junta i veïns
del barri,
Us felicitem per la trajectòria com a Associació,
per la tasca que féu i pels èxits assolits. Sabem
que la tasca que realitzeu, molts cops, és invisible
per a moltes persones. Sabem que la solidaritat és
un bé preuat i del qual no hi ha gaire abundància. Sabem que sou solidaris, que dediqueu part
del vostre temps en la lluita col·lectiva de millora
del barri i, des de Mossos d’Esquadra, també us
agraïm. Perquè les millores que aconseguiu pel
barri també milloren la societat.
Gràcies per la confiança i respecte que ens teniu.
Sabeu que podeu comptar amb nosaltres en tot
allò que necessiteu.
Finalment, us desitgem llarga vida com a Associació, salut i sort.
Atentament,
Xavier Boned Gilabert
Caporal
Oficina de Relacions amb la Comunitat ABP Sarrià-Sant Gervasi
Regió Policial Metropolitana Barcelona
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

Des de l’escola Súnion, situada a l’Avinguda Argentina 85-89, hem tingut notícia de la vostra petició per la pacificació de l’Avinguda de la República
Argentina.
Us contactem avui perquè nosaltres, ara fa un parell de mesos, vam demanar a la seu del districte
que valoressin la possibilitat de fer alguna zona de
velocitat reduïda o bé d’entorn escolar a l’alçada
de l’escola i rodalies. Ens agradaria saber més sobre aquest projecte de pacificació, del que tenim
notícies llunyanament, per estar amb vosaltres
en aquesta demanda que pot millorar tant la vida
dels veïns i veïnes i estudiants que coincideixen en
aquest carrer cada dia.
Ben atentament,
Elisabet Carratalà

Bon dia AV. Putxet,
Sóc veïna del carrer Escipió 41. Aquest matí
ens hem tornat a trobar
la nostra vorera (davant
del local ocupat i a l’altra banda) molt brut.
Atentament,

Quiero manifestar mi queja y mi reclamación del
derecho al descanso cotidiano. Desde hace ya largo
tiempo se están produciendo invasiones el Parque
del Putxet, posteriormente a su cierre y en horario
nocturno. Dichas incursiones suelen ser realizadas por personas, posiblemente bajo la influencia
del alcohol, dado sus actitudes, que con sus gritos
y canciones permanecen en las instalaciones del
Parque hasta altas horas de la madrugada, con audiciones de música a todo volumen y con desprecio
total y absoluto por el derecho al sueño y al descanso de los vecinos que allí habitamos, haciendo
caso omiso de las invitaciones y requerimientos
que se les practican, llegando al extremo de insultar a aquellos que les solicitan silencio.
Dicha situación, se prolonga, como hemos mencionado, desde fechas anteriores a la declaración del
Estado de Alarma, sin que a pesar de las reiteradas
llamadas y quejas telefónicas a los servicios municipales de la Guardia Urbana, se haya corregido,
siendo por ello, entendemos, el Ayuntamiento de
Barcelona responsable por su inactividad, tolerancia y permisibilidad de la presente situación que,
a nuestro parecer, podría integrar el tipo penal del
art. 325 del C.P., del delito medioambiental de contaminación acústica, (a los efectos mencionar la
Sentencia del T.S.-1565/2012)

Guadalupe Correa

Juan-José Cabello Francisco

Sóc en Josep Matalonga del carrer Ferran Puig,
En el nostre edifici, en el mateix bloc de pisos però
en el sobreàtic hi viu un veí Holandès. Ens comunica que els divendres i dissabtes els veïns d’enfront, fan festes que molesten el veïnat i no deixen
descansar a la gent.
El nostre amic Holandès ens comunica que ha contactat amb la Policia, però no l’hi fan cas.
Què es pot fer? Nosaltres els caps de setmana que
ens quedem a Barcelona, també tenim aquestes
molèsties.
Agrairïa els teus comentaris, i veure si es pot trobar una solució de convivència de tots els veïns.
Gràcies anticipades.
Salutacions
Josep Matalonga
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