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INFORME DEL PRESIDENT

Què millor informe que la Memòria de 2021 presentada en l’Assemblea General Ordinari dels
socis?

MEMÒRIA 2021
Complint el que marquen les normes, el 28-32022 celebrem la 26a Assemblea General Ordinària de l’Associació de veïns i amics del Putxet,
on la Junta presenta l’activitat i exposa les possibles propostes.
L’any passat pel tema del Covid i seguint les instruccions governamentals es va fer telemàticament.
En el Full Informatiu de l’Associació PUTXET-ACTIU inclourem la Memòria perquè tots els socis
se’n assabentin.
COMUNICACIÓ
Degut a la situació sanitària, quasi no hem pogut
trobar-nos, per tant la comunicació ha sigut mitjançant el Putxet-Actiu, amb la WEB, amb CIRCULARS, E-MAILS, WHATS-APPS, FACEBOOK.
És interesant tenir el vostre e-mail i mòbil per fer
així la comunicació més ràpida i fluïda.
ÒRGANS PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE
Són aquells on els ciutadans hi poden participar,
suggerir, demanar, queixar-se.
Aquest any, la major part han sigut telemàticament, com els Consells Plenaris, Audiències Públiques, Consells de Barri, Comissions de Seguiment, Comissions Participatives, Comissions de
Gent Gran i de Salut.
COMERÇ
Nosaltres defensem el comerç de qualitat i proximitat.
Aquest any, pel tema Covid, més que mai, hem
d’ajudar-lo.
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS - PROJECTE
RADARS
Cada cop hi ha més gent gran i que viu sola. Intentem estar al dia amb els serveis existents (aliments - habitatge assequible - rehabilitacions –
acompanyaments) per ajudar quan calgui.
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SEGURETAT
Informem, tant els Mossos d’Esquadra com la
Guàrdia Urbana, dels temes que ens arriben.
Denunciem els actes vandàlics o incívics que
coneixem.
Transmetem al veïnat els consells de les forces
de seguretat.
ACTIVITATS:
Ens hem hagut de limitar a les autoritzades,
per tant:
SANT JORDI
No l’hem pogut celebrar
FESTA MAJOR
No es va poder fer la Festa Major, però sí vam
fer la Festa del 25è Aniversari de l’ Associació.
No va ser completa perquè no tots els actes van
ser autoritzats, però en els que vam poder fer
el veïnat va ser prou responsable i amb goig va
participar i es va veure l’estima que el veïnat té
vers l’Associació.
Tots vam gaudir d’uns moments d’esbarjo, que
ens calien.
GEGANTÓ DEL PUTXET
Ara que el Manel dorm i viu al nostre local a
l’Espai Putxet, veurem si aviat ens donen permís per sortir al carrer, però ens cal “colla”.
ACTIVITAT NADALENCA
Recollida solidària de menjar i joguines. Com
sempre, vam posar la parada a Rep. Argentina
/ Claudi Sabadell. Podem dir que, com sempre,
va ser tot un èxit. Al Putxet, diguem el que diguem, hi ha molta gent solidària, el veïnat es
mulla.
SARDANES
No les hem pogut celebrar.
CALÇOTADA
No l’hem pogut celebrar.

TEMES:
PATRIMONI
Continuem amb la lluita de conservar el patrimoni del nostre barri, i tenim pendent el compromís per part de l’Ajuntament de posar en
marxa l’estudi del Paisatge Urbà del Putxet.

3

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

Un cop tinguem aquest estudi, sabrem què es
pot protegir.
ESPAI CASETA DE LES NINES
Continua la vergonya de com es troba aquesta
perla del Putxet. L’Ajuntament no en pren cap
mesura, ni per la restauració ni per la conservació.
CASA TOSQUELLA
Amb sorpresa i amb il·lusió vam rebre la notícia
de la compra d’aquesta finca per part de l’Ajuntament.
Agraïm a les persones que han fet possible
aquest gest.
També ens sembla correcte que l’Ajuntament
hagi triat el seu destí com a Casal de Gent Gran.
JARDINS MERCÈ RODOREDA (JARDINETS
DE L’AV. REP. ARGENTINA)
Continua la nostra demanda, l’ampliació de la
zona d’esbarjo dels gossos actual i el trasllat
dels jocs infantils a la parcel·la de dalt, al carrer La Costa / Portolà, per ser un lloc més accessible i, per tant, serà utilitzat.
JARDINS de PORTOLÀ
Hem rebut amb sorpresa la notícia que aquests
jardins PÚBLICS han sigut cedits temporalment a la Fundació Alba, a la qual al seu dia
es va cedir la torre adjacent de propietat municipal.
Creiem que algú s’aprofità del fet que com per
causa del COVID els jardins públics van ser tancats i va trobar l’oportunitat per demanar-los
per a ús particular.
Nosaltres denunciem aquesta actitud i estem
tramitant les queixes als Òrgans oportuns perquè aquests Jardins tornin a ser de utilitat pública, per als veïns/es.
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brutícia, les males herbes, els animals no “simpàtics”, hem demanat una ZONA D’ESBARJO
o de RECREACIÓ com la denomina l’Ajuntament, on a més de mantenir la zona amb una
vegetació adequada, és un lloc ben comunicat
pel bus de barri i les escales mecàniques, és un
lloc on el veïnat pot fer i gaudir d’activitats a
l’aire lliure, instal·lant per fer, per exemple, zones de cal·listènia, de pic-nic, pistes de ful-bito,
de basquet, de petanca, taula de ping-pong, etc.
Seguim amb aquesta idea.
PARC DEL PUTXET
Continuem amb l’idea de:
Aquest Parc, emblema del nostre Barri, necessita una remodelació total, segurament molt costosa econòmicament i, si ara no hi ha diners,
si no es divideix per fases l’adequació a fer-ne,
tardarem anys en poder gaudir-lo.
Per tant, insistim en la creació d’una gran àrea
per als gossos, el que comportaria, segons la
normativa, que en la resta del parc els gossos
haurien d’anar lligats, i si no fos així els amos
serien sancionats. Evitarien així la invasió dels
gossos en els espais dels jocs infantils o de la
petanca. O simplement evitar molèsties a la
gent que està gaudint del parc.
Demanen la reorganització de les parcel·les pendents del Parc, així seria factible l’obertura al
Parc pel carrer Pare Fidel Fita, petició històrica.
L’adequació de la parcel·la de Portolà.
Demanem millorar les tanques de seguretat del
perímetre del Parc.
Demanen més control als usuaris per evitar els
actes de les personers incíviques.
Demanem l’adequació als horaris d’obertura i
tancament, segons les necessitats del veïnat.
Demanen una zona de Cal·listènia, a la part alta
del parc, per fer esport a l’aire lliure.

CARRER PORTOLÀ 3 - MUR
Fa 2 anys, el mur, d’aquesta propietat, al costat
de la parada del bus de barri, està apuntalat.
No entenem com no es fan els requeriments corresponents
Ens preguntem, hi ha tracte de favor ?
Potser, toca fer complir les ordenances oi?

L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Per fi s’hi ha aconseguit l’ascensor, una altra
fita assolida pel bé (aquest cop) dels Barris de
Gràcia i del Putxet.
Un dia ens hem trobat que l’assessor funcionava i ni l’Ajuntament ni ningú ens n’ha informat,
no cal fer-hi una festa però sí informar-ne els
usuaris i el veïnat, no?

ZONA FORESTAL a PORTOLÀ
L’any passat dèiem:
Aquesta parcel·la, finca de propietat municipal,
on mai s’hi ha fet res, a pesar del perill que
pot comportar (incendis), on res més creix la

FINCA MUNICIPAL en el carrer MANACOR n º 1
Després de 10 anys, continuem sense noticies
oficials, és il·lògic que tinguem aquesta zona
verda al nostre Barri, tancada sense cap utilitat
per al veïnat.
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Hem pensat en una escola de jardineria centrada en horts urbans.
La planta baixa adequar- la com sala escola, en
la part alta del jardí, al fons, la instal·lació dels
horts urbans, quedant la resta del jardí ben
conservat i obert al veïnat.
Però creiem que l’Ajuntament veu millor fer-hi
una cessió a alguna Entitat que invertir-hi per
al veïnat.
CENTRE CÍVIC
Continuem amb la nostre demanda, però on?
quan?
Creiem que el Putxet té dret a disposar d’un
Centre Cívic, com qualsevol Barri de BCN.
Actualment tan sols disposem d’un Espai Cultural, que vam treballar per tenir-ho i que n’estem contents, però no es la solució, tenim manca d’equipaments.
Un Barri de més de 15000 habitants creiem que
té dret i necessita un lloc adient, un Casal de
Barri. El tema primer és trobar un lloc adequat,
després la voluntat política de fer-ho.
Tots els estudis fets per l’Ajuntament, Sanitat,
Serveis Socials, ens indiquen la manca d’espais
socials al nostre Barri.
La gent gran es queda a casa, no surt, comporta
soledat, implica, per exemple, prendre més medicació, si surten on van? si no tenen on anar.
La gent jove, quins llocs tenen? Ens queixem si
okupen els llocs, què han de fer?
La mainada, on pot passar les seves estones,
gaudint, si ni tan sols no poden jugar amb una
pilota per manca d’espais.
Volem fomentar la cultura popular? Teatre, música, pintura, castells, diables, batucada, etc.
On han d’anar a practicar?
Les Entitats del Barri que no disposen de lloc
han de pagar lloguer, i quin lloguer!
Als Centres Cívics hi ha cabuda per a tothom.
VORERES
Molts carrers del nostre Barri tenen les voreres
malmeses, estretes, amb obstacles com pals de
llum o de telèfon.
CARRER BALMES
Continua en oblit la transformació del nostre
tram.
CARRER BERTRAN
Continua la discrepància per part d’uns/es
veïns/es que no estan d’acord amb el sentit
de circulació actual.
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CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL
Continua sent un dels carrers més bruts del
Barri.
CARRER LUCÀ
Agermanats amb la situació del carrer veí, Mare
de Déu del Carmel.
CARRER ESPINOI
Continua l’estat lamentable de les voreres.
Censurable la manca d’actuació per resoldre
aquest tema, quan estem parlant de 50 m. Creiem que és una prioritat d’actuació.
CARRER PORTOLÀ
Un carrer al que li caldria un canvi d’imatge,
potser?, de plataforma única, on es millorarien
les voreres, amb un lloc per als containers de
brossa i un bon aparcament per a les motos.
Creiem que l’Administració hauria de prendre
mesures per resoldre les incidències de les finques privades que afecten la seguretat vial del
veïnat, com el mur existent, molt inclinat, sobre
la parada de bus del barri.
I cercar un aparcament adequat als vehicles de
la Fundació privada existent, que en determinats moments del dia bloquegen la via.
CARRER TRAVESSIA DE LA COSTA
Continuem rebent queixes veïnals per la manca de neteja, sembla ser que és un lloc adient
per cobrir les necessitats dels gossos de l’entorn
i ara també amb okupes a la cantonada.
CARRER AGRAMUNT
És un tram curt, hi ha comerç, per tant trànsit
de veïns/es, amb voreres estretes i malmeses.
Hauria de ser una prioritat la seva millora, potser en transformar-ho en plataforma única.
AV. REPÚBLICA ARGENTINA
És una via prou important per tenir-la en compte, per la seva mobilitat, una via super ràpida,
amb un transit potser de més de 20.000 cotxes
diaris, on res més és del nostre Barri la vorera
de baixada per la dreta, amb un comerç important.
On les zones de càrrega i descàrrega, on n’hi ha,
són insuficients o estan sense control.
On els semàfors no estan ben sincronitzats, el
que promou una autopista ràpida o un embús,
segons el semàfor del tram.
També s’inclou el problema de les reixes i murs
que envaeixen la vorera.
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N’hem parlat, hem explicat, hem caminat per
ella, amb molts grups polítics, però de moment
cap d’ells, quan governen, ha posat el fil a l’agulla per adequar aquesta via al moment actual.
CARRER BALLESTER
A fi de pacificar aquest carrer, cosa que s’ha
aconseguit, s’ha canviat el sentit de circulació
d’un tram, per evitar l’entrada de vehicles que
venen de Gràcia sobretot.
S’ha portat a terme el projecte de re-urbanització de tot el carrer. Un cop acabada aquesta re-urbanització, conclourà la pacificació del
carrer Ballester.
PLAÇA VENTURA GASSOL
Un espai públic mal aprofitat pel veïnat, perquè
en la situació en què es troba no és agradable la
seva utilització.
CARRER HOMER
S’ha pogut comprovar que s’ha canviat part de
les voreres, quelcom és quelcom, és important
que no hi hagin més caigudes.
OKUPES
Continuem amb molta activitat en el nostre
Barri.
Diversos locals i pisos han sigut ocupats, la majoria han sigut recuperats pels propietaris.
El que més ens preocupava, l’ubicat al carrer
Mare de Déu del Carmel, anys ocupat, ha sigut recuperat pel seu propietari, qui esta fent-hi
treballs de desinfecció i seguretat.
Els okupes s’han traslladat a altres llocs del
Barri.
HABITATGES SOCIALS
Contínuament escoltem la Administració dir
que no hi ha solars per a la construcció de habitatge social, DONCS BÉ, en tots aquest edificis en mans d’Entitats, que no són utilitzats i
són okupats, hi cabrien uns quants habitatges
i altres coses socials.
CAL·LISTÈNIA
Vam demanar i continuem demanant, la col·locació d’elements per poder fer esport a l’aire lliure, gratuïtament i per a totes les edats i sexes.
En aquests moments és un tema important,
però sempre ens trobem amb la resposta que no
hi ha calés. Encara que sigui de poca quantia,
per a ells, els que governen, és més important
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fer altres coses i en altres barris.
CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN
Creiem que el Barri del Putxet necessita un
Centre de Dia per a la gent gran, un lloc perquè les persones necessitades hi puguin estar,
gaudir, d’un temps, amb companyia, amb activitats, amb atenció mèdica, etc. I així també,
unes hores lliures per als seus familiars- cuidadors.

PROJECTE 2022
Continuarem treballant en totes les coses que
encara queden pendents QUE SÓN MOLTES.
Intentarem aconseguir-les, quantes més millor,
per a un bé general del Barri, en el temps més
curt possible.
També treballarem en les que en surtin de noves.
Intentarem fer un barri més participatiu, més
associatiu, més net, amb menys contaminació.
Lluitarem per intentar conservar el Patrimoni
del Putxet, signe de la nostra identitat.
Continuarem, sempre que es pugui, amb les activitats lúdiques i culturals, com la Festa Major
del Putxet, Sant Jordi, Castanyada, Calçotada,
Sardanes, Actes Solidaris.
Intentarem la millora de la conservació i utilització dels nostres espais públics.
Farem costat i ajudarem el comerç de proximitat del Barri.
Seguirem presents en els temes de Seguretat,
Sanitat i Serveis Socials.
ESTAT DE COMPTES
L’Ajuntament ens ha atorgat una Subvenció
d’import de 4.250 €.
Amb ella hem fet front, hem cobert, les despeses de l’Associació (Assegurança, Putxet Actiu,
fungibles) i com no hem realitzat activitats pel
tema de la pandèmia, es va decidir no presentar
la quota als socis.
Continuem tenint una bona salut econòmica.

Bé, amics/es
Us deixo aquesta memòria, recordant que l’Associació va néixer perquè en el Putxet no es feia
res de res, però hi havia moltes coses a fer i un
grup de gent volíem un Barri millor.
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Han passat 25 anys, s’hi han fet moltes millores
i seguim, perquè en falten moltes més.
Però la Junta actual es fa gran, necessitem cooperació i també diem que estem decebuts, per
què?. Veiem que el Barri no s’hi involucra, la
prova, per exemple, és que l’Associació va demanar a l’Ajuntament, en els processos participatius, projectes que veïns ens havien demanat... i quin ha sigut el resultat?. “O” per què?
Perquè el veïnat no va entrar a fer la votació
telemàtica, per tant, ens hem quedat sense ells.
Tota la feina feta en molt de temps a la ...
Segurament la gent gran confia en l’Associació,
sap que ens dediquem, que ens involucrem,
que fem la feina i solucionem els temes, però
el temps passa i també ens fem grans i potser
tenim després de tants anys altres prioritats,
tenir l’Associació va bé, però...?
Altres creuen que són ells sols, suficients.
Els joves, van al seu rotllo.
I l’Ajuntament, quantes menys Associacions
millor, els molesta tenir Associacions de Barri,
els incomoda no tenir el camí pla.
Un altre exemple, ara tenim uns joves que necessiten fer pinya a l’entorn del Gegantó “El Manel del Putxet”. És un bon moment per apuntar-s’hi, tant els joves com els pares, fer colla,
fer pinya, fer Barri.
Resumint, si hi teniu interès solidari, sense
ànim de lucre, veniu, proveu, fem entre tots/es
un Barri com el que volem que sigui!
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El nostre barri
Ascensor al Metro de Vallcarca
Ja tenim l’ascensor!

Per fi després de tants anys de lluita de la Associació i de les veïnes i veïns per aconseguir-lo ja
tenim l’ascensor de la parada de Metro de Vallcarca
(Línia 3).
S’ha acabat baixar i pujar les escales.
Finalment a mitjans de febrer van acabar totes les
obres i va ser inaugurat i posat en servei.
Aquest ascensor facilita, i molt, l’accés al vestíbul
de la estació tant des de l’Av. República Argentina
com des de l’Av. de Vallcarca; tot i que també hi
ha molta gent que l’utilitza només per anar d’un
d’aquests carrers a l’altre estalviant-se així les escales del “Jardinet” de Manuel Blancafort.
Està completament adaptat per a ser utilitzat per
persones amb qualsevol tipus de dificultats de
mobilitat: cadires de rodes, cadires motoritzades,
crosses, bastons que ajuden a caminar... i també
a les que han d’accedir al Metro amb carros de la
compra o cotxes de nadons.

Nosaltres. DE MOMENT, actius o en estat tranquil hi serem fins???????

La Memòria de 2021, així com l’estat de comptes a final de 2021 i les activitats anuals de
l’any en curs, van ser aprovades per unanimitat
per tots els socis assistents a l’Assemblea i pels
socis representats.
Salutacions cordials.
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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El nostre barri
CASA BROSSA AL PUTXET: un patrimoni recuperat i després perdut
Eduard Calvó Lletget: rebesnét de Francisco Brossa Rial, constructor de la casa-museu Brossa al carrer Escipió

He vist en el número 64 (octubre 2021) de la revista “Putxet Actiu” un article molt complet sobre la
casa Bertrán. Això m’ha fet pensar que potser us
pot ser útil, per a la revista o com a documentació
del barri, una còpia que tinc d’un article publicat
l’any 1957 a la revista de l’Ajuntament de Barcelona (30 de juny) que parla de la casa d’estiueig
que es va fer construir el meu rebesavi - Francisco
Brossa Rial- l’any 1848 al carrer Montserrat (avui
Escipió) en els números 38-40. També en parla
l’Elvira Farreras d’aquesta casa en un llibre que va
publicar sobre “El Putxet”.
Aquest senyor era el besavi del meu pare (Joaquim
Calvó Brossa). I jo encara hi havia anat de petit
(anys 1963/68 aproximadament quan jo tenia
8/13 anys) amb els meus pares i algun germà (som
8 germans) a passar-hi algunes tardes de diumenge o algunes tardes d’estiu a voltar i a jugar pels
jardins malgrat que aquests estaven molt deixats.
Tot i que la casa ja estava molt abandonada, buida
de mobiliari i res a l’interior, encara hi tenia aigua
i llum.
Finalment cap a l’any 1967 o 68 la casa es va vendre i enderrocar per a construir pisos.
Segons Lluís Permanyer, l’Elvira Farreras va assegurar que tot fou desmuntat, numerat, embalat i
dipositat en diversos museus. Us envio una fotografia amb una vista general de la casa i l’article
que va publicar l’Ajuntament.
Eduard, parla’ns una mica de la teva vinculació
al Putxet
Vaig néixer al gener de 1955 a la clínica del Dr.
Ripoll (Sant Eusebi/ Alfons XII) i vaig viure, fins al
1980, amb els meus pares al carrer Balmes a tocar
de la Diagonal (Eixample) al costat de una benzine
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ra on després van construir el gratacels del Banco Atlántico (ara Banc Sabadell). Ja independitzat
dels pares vaig anar a viure al carrer Alfons XII, i
uns anys més tard, l’any 2001, vaig anar a l’Av.
República Argentina 43-45 (Putxet). Deu anys després, al 2011 em vaig canviar a República Argentina 83 on vaig estar un parell d’anys. Després vaig
tornar a canviar de pis i vaig anar al 159 del mateix
carrer on vaig estar uns 4 o 5 anys. Vaig tornar a
canviar i vaig anar a l’Av. Vallcarca (just davant de
la Clínica Delfos), i cinc anys després vaig tornar al
Putxet, en aquesta ocasió al Passeig de Sant Gervasi entre Balmes i Av. Rep. Argentina on ara visc.
La meva mare va néixer al Passeig de Gràcia/Mallorca. De petita els seus pares van anar a viure
a Vallvidrera i més tard van tornar a Barcelona.
Va viure de jove uns anys al carrer Ballester; els
balcons del darrera del pis donaven enfront de “la
torre dels avis”, com li dèiem nosaltres, i així va
conèixer el meu pare. Durant la guerra, encara
soltera, va viure al carrer Gomis, en morir la seva
mare va anar a viure amb una germana al carrer
Craywinckel 5 i finalment quan es va casar va anar
al carrer Balmes.
Així que tot i no ser-hi sempre al Putxet i hi he tingut molta relació.
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Tot i no ser nascut al Putxet hi he viscut des de el
2001 fins ara, i una bona part de la història dels
meus avantpassats ha estat a aquests carrers i a
aquest barri... M’agrada molt el Putxet perquè hi
ha molta vida al carrer, ni poca ni massa gent. I a
més te pocs “turistes”. El barri és ple de vida i de
tot tipus de petites i mitjanes botigues on pots trobar absolutament de tot. També hi ha terrasses on
fer l’aperitiu amb els amics o una cervesa a mitja
tarda. Potser hi falta algun bon restaurant. També
hi ha bastants espais verds, i està molt ben comunicat amb la resta de la ciutat amb autobusos,
Metro (L-3) i Ferrocarrils(Putxet-Tibidabo)
FOTO DE PORTADA

Façana principal de la casa-museu Brossa al carrer
Montserrat (avui Escipió)

Respecte a la fotografia de la portada, no en sabem
ni l’any ni l’autor. Com orientació sobre l’any, diu
l’Eduard Calvó que la Cianotípia (el procés fotogràfic en què està feta la foto en color) es va inventar
l’any 1843 i durant bastants anys es va utilitzar
sobretot per a fer fotografia d’edificis i arquitectura. Com que la casa es va acabar el 1848 suposa
que la foto va ser feta als voltants d’aquest any o
una mica més tard. Aquesta foto forma part de la
col•lecció de fotos familiars que ell té a casa seva.
Qui tingui interès en veure-la en color (blavós) cal
que vagi a la web de l’Associació i cercar-hi el present número de Putxet Actiu.
Cultura, arts i patrimoni en el romanticisme del
segle XIX a Catalunya
En Barcelona Quaderns d’Història 12 (2005), Pilar
Vélez ens parla de la recuperació del passat i progrés tècnic1. N’extraiem uns paràgrafs de les pàgines 9 i 25:
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El període de seixanta anys que va de 1808 a 1868
correspon en una bona part al moviment cultural
que a Europa es denominà romanticisme. A
Catalunya, i sobretot a Barcelona, aquests anys
coincideixen amb unes coordenades sociohistòriques que havien de ser decisives per al pensament i
la cultura contemporanis.
També es donà el cas a Barcelona d’un constructor, Francesc Brossa Rial, que reuní entre el 1837
i el 1848 una col·lecció d’elements arquitectònics i
escultòrics aplicats a l’arquitectura, procedents de
cases de diversos carrers de la ciutat, com ara els
de Groc, Templers, Pi, Portaferrissa, Ripoll, Mercè,
Carme i Avinyó, i fins i tot alguns elements de la
Porta de Mar i de la Casa de la Ciutat (després de la
destrucció coordinada per Mas i Vila), que incorporà
a la casa que tenia al Putxet. Segons Agustí Duran
i Sanpere, Brossa n’havia confeccionat un catàleg-inventari manuscrit que, si s’hagués conservat,
avui ens donaria molta llum sobre el tema2.
Ara bé, les dades de Duran i les fotografies existents sobre la casa, que va romandre en peu fins al
darrer terç del segle XX, ens permeten fer-nos càrrec, si més no, de la concepció del col·leccionisme
del seu autor, atès que a les façanes hi va incloure
certes llegendes com ara aquesta: «La arrogancia de los monumentos no se abate por el tiempo,
sino por el rayo de la guerra o por la piqueta de la
ignorancia», text abrandat que ens porta immediatament a pensar en l’influx de Victor Hugo, directe
o no, i que denota evidentment l’objectiu cultural i
reivindicatiu del seu autor3. De fet, tant en el cas
de Santacana com en el de Brossa, el salvament,
en definitiva, que van fer del patrimoni obeïa a les
mateixes directrius de l’Acadèmia de Bones Lletres
i el seu museu, és a dir, la defensa del patrimoni
històric, ja plenament dins de l’ideari romàntic.

1 VÉLEZ, PILAR. “Cultura, arts i patrimoni en el romanticisme. Entre la recuperació del passat i el progrés tècnic”. Barcelona quaderns d’història, [en línia], 2005, Núm. 12, p. 9-52,
https://raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/
view/105596/176975
2 AGUSTÍ DURAN I SANPERE, “Un museo de arquitectura
barcelonesa poco conocido”, Barcelona, 30 (juny 1957), pàg.
233-237.
3

AGUSTÍ DURAN I SANPERE, “Un museu...”, pàg. 236.
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El nostre barri
UN MUSEO DE ARQUITECTURA
BARCELONESA POCO CONOCIDO
por AGUSTÍN DURAN SANPERE
Artícle publicat per l’Ajuntament el 30 de Juny
de 1957
Una ciudad populosa, al igual que un bosque dilatado, ofrece al deambulante perspectivas inesperadas.
Algunas son claramente visibles; otras, escondidas
en parajes poco frecuentados, quedan únicamente
para goce de los más asiduos buscadores.
¿Quién iba a sospechar por ejemplo, en las laderas
del Putxet la existencia de un Museo de elementos
arquitectónicos de diversas épocas y de procedencias dispersas?. El descubridor de este singular
Museo - porque el Museo existe de verdad – tiene
que ser ducho en atisbar entre las calles, en asomarse a las rejas, en saber mirar y ver a través de
la fronda de los jardines.

Una de las lonjas que flanquean la casa Brossa
procedentes de la calle de la Merced.

Nuestro Museo esta disimulado entre arboles, de
modo que no se domina desde la calle, y no ostenta
titulo, flecha o pancarta que lo anuncie a los paseantes. Una verja de hierro en un muro inexpresivo
lo aísla de la Ciudad y de las indiscreciones de los
curiosos.
Pero la clausura tiene un punto vulnerable: la
amabilidad de los habitantes del Museo, siempre
dispuestos a facilitar la visita a quienes acierten en
llamar a la puerta.
La idea de este Museo nació del ambiente formado
en Barcelona durante el siglo pasado ante la abundancia de edificios importantes destruidos por el
afán de urbanismo mal orientado, y por el abandono en que eran tenidos los elementos artísticos
procedentes de aquellos derribos. Contra estos
males producidos por las corporaciones públicas,
apareció el remedio que pusieron algunos particulares, amantes de la historia y del arte, llevándose
a sus casas respectivas aquello que la Ciudad parecía menospreciar.
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Cuando don Francisco Santacana Campmany recogía en las calles y en los muelles de Barcelona
portales y ventanas, gárgolas y dinteles heráldicos,
estatuas y millares de azulejos antes que pasasen
a ser cascote en muros modernos, salvaba otros
tantos testimonios de la Ciudad pretérita, y es
forzoso agradecérselo aunque utilizase aquellos
materiales para la estructura y decoración de su
morada - “L’Enrajolada”- de Martorell. Lo mismo
hicieron Santiago Russinyol en su “Cau Ferrat” y
Miguel Utrillo en “Mar i Cel”, de Sitges, y Alegre
en Tarrasa al llevarse los claustros del monasterio
Barcelonés de San Pedro de las Puellas, y don Antonio Brusi que hacia reconstruir en San Gervasio
el admirable patio de la Casa Gralla.
El Museo del Putxet obedece
al mismo criterio.
Su fundador, don Francisco Brossa, empresario de
derribos, se enamoró de los
despojos de los edificios que
le mandaban destruir; fue
apartando de las ruinas las
piedras trabajadas que merecían alguna atención por
sus inscripciones, sus escudos o las labores que las
ornamentaban. Durante 10
Busto de Francisco Brossa
entre escudos ajenos, obra años - 1838 a 1848 – llevó a
del escultor Manuel Oms. cabo su meritoria tarea, y
con el rico material salvado
móntose una casa al pie del Putxet en la cual no hay
puerta ni ventana, ni barandilla ni pórtico que no
posea el titulo de su noble procedencia. Y como la
casa aunque reducida a una sola planta, posee cuatro fachadas, la superficie de presentación es mucha, y en ella don Francisco Brossa pudo alardear de
gran constructor de mosaicos arquitectónicos.
Con todo, el edificio tiene cierta unidad de estilo,
puesto que las piedras utilizadas, salvo algunas excepciones, son de épocas poco distanciadas, comprendidas entre el final del siglo XIV, y los primeros
decenios del siglo XVI, con aspecto general gótico o
gotizante. Precisamente esta circunstancia obligó al
constructor a acusar un neo-goticismo en las líneas dominantes: torres almenadas en los extremos,
arcuaciones ojivales y matacanes sobre las puertas.
Las piedras más antiguas utilizadas en la construcción son cuatro lápidas romanas que el señor
Brossa pudo retirar de la vieja muralla de Barcelona en el sector correspondiente a la actual Bajada
de Cervantes. Las cuatro son funerarias y parecen
acusar el siglo II.
La más importante dedicada por Cayo Julio Daducho, Sevir Augustal, a su mujer Julia Conea. Otra
corresponde a Julio Caro sin que nos conste ninguna circunstancia del personaje. Las dos restantes
se refieren a dos mujeres, Emilia Lucrecia que la
dedica a su marido Numisio Silvano y a sí misma, y
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Flaminia Urbana para ella y para su hija primogénita Julia, fallecida a los treinta y un años de edad.

Una de las lápidas romanas halladas al ser derribada parte de la muralla en la Bajada de Cervantes.

El derribo que proporcionó a don Francisco Brossa
mayor cantidad de elementos útiles, los que precisamente contribuyeron más al empaque arcaico
del edificio, fue el de la casa Claramunt que estuvo
situada en la calle de Boters. De allí proceden el
portal principal y los balcones que lo flanquean,
con sus dinteles blasonados, sostenidos por leones, y los marcos de otras aberturas importantes
en las fachadas laterales.
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En realidad, el Museo que tratamos de describir es
un edificio destinado a residencia, en el cual habitó su creador rodeado de sus amadas piedras y
de las máximas que hizo grabar en las paredes, en
algunas de las cuales a pesar de su bárbara redacción, se adivinan sentencias como estas: “Quien no
desdeña el recoger las ruinas de otros tiempos enseña a las almas mezquinas a honrar a la Patria”;
o bien: “Quien no se emociona ante las ruinas, es
que tiene el alma enlodada o mudo el pensamiento”; y también esta: “La arrogancia de los monumentos no se abate por el tiempo, sino por el rayo
de la guerra o por la piqueta de la ignorancia”. De
manera que don Francisco Brossa tenía sus visos
de filósofo y tal vez de poeta.
La casa, rodeada de un jardín que en sus buenos
tiempos debió ser mayor, dióle motivo para colocar
en sus cuatro fachadas, en la azotea y en las torres
angulares la colección de piedras recogidas, puestas,
no en la forma seriada y fría de los Museos clásicos,
sino cada una en su función correspondiente.

La casa con su jardín envolvente, se diría un
alarde decorativo de la Naturaleza.
Balcón procedente de la
casa Claramunt que estuvo
situada en la calle Boters.

Fachada principal de la
casa en la calle de Escipión.

Pero existen piedras que vinieron de las calles
Groch, Templarios, Pino, Puertaferrisa, Ripoll,
Merced, Carmen y Aviñó.
Dos gárgolas con figuras de monstruos
habían estado en la
plaza de Santa Ana,
encima del antiguo
abrevadero.También
la Puerta del Mar suministró un par de
relieves con emblemas militares, y la
misma Casa de la
Ciudad
contribuyó
con un par de ménsulas, el brocal de un
pozo y una magnificas puertas de madeFachada posterior con la puerta de ra casetonada, a la
una casa de la calle Templarios, en
formación del Museo
cuyo dintel se lee el lema:
“In te Dómine confido”.
del señor Brossa.

En la fachada principal, además de las puertas y
balcones, se fueron añadiendo relieves decorativos
para aumentar su categoría; las fachadas laterales se enriquecieron con sendas lonjas constituidas por columnas y arcos ojivales y semicirculares,
que habían sido galería en una casa señorial de la
calle de la Merced. En una de las lonjas aparecen
entre los arcos dos medallones con cabezas esculpidas procedentes de la casa de la calle de Aviñó
propiedad de don Ramón Figueras, alcalde de Barcelona cuando los adquirió el señor Brossa.
Este señor fue tan meticuloso que dejó escrito una
especie de catálogo de los elementos que llegó a
acumular, con precisión de nombres y lugares. En
él parece poner alguna complacencia cuando hace
constar que ciertas gárgolas habían pertenecido a
la casa de la calle de Regomir donde habitara nada
menos que el fabuloso rey Gamir, aquel que según
las consejas de los vecinos había dado nombre a
la calle.
Cuando don Francisco Brossa vió su casa terminada debió ser víctima de emociones contradicto-
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rias. La satisfacción del propósito logrado le llevó
a colocar en dos de las fachadas su propio busto:
en cambio, el temor de parecer vanidoso por haber
puesto en su morada tantos escudos heráldicos
con armas que no le pertenecían, le movió a redactar unas inscripciones en las cuales trata de sincerarse de sus propósitos e intenta rectificar los juicios temerarios que pudieran hacerse a su costa.
Una de estas inscripciones es latina y debió escribirla algún clérigo amigo. En ella se declara únicamente que don Francisco Brossa, a quien se da el
dictado de faber caementarius, se pasó diez años
recogiendo sin descanso las viejas piedras que le
sirvieron para dar fin, en 1848, a la construcción
de su morada. Otras dos inscripciones, de invención propia sin lugar a dudas, están redactadas en
catalán y, al parecer, en verso. Dice una de ellas,
y la traducimos para aligerar su comprensión: “Piedras, hermanas mías, cuanto se murmurará de
quien os ha hecho la merced de acogeros, íntegras
o rotas, para que el mundo supiera lo que fuisteis
y en lo que habéis venido a parar”. En la última
declara su autor: “Dirán que ha sido vanidad el
hecho de haber dado hospitalidad a los blasones

INFORMACIÓ
L’Associació de veïns i amics del Putxet, com a membres de la Comissió de la Celebració del 100 aniversari
de l’adhesió de Sant Gervasi a Barcelona vol posar en
el vostre coneixement el:
125è ANIVERSARI DE L’ANNEXIÓ DE SANT GERVASI
A BARCELONA
25è ANIVERSARI DELS ACTES DEL CENTENARI
Enguany celebrem els 25è aniversari del centenari de
l’annexió de Sant Gervasi.
El Putxet, en aquells temps, era un barri de Sant Gervasi i per això vam estar dins de la Comissió de Celebració del Centenari.
Ara, fa una dècada que son El Barri de “El Putxet i El
Farró”, INDEPENDENTS de Sant Gervasi, però solidaris
amb ells, com amb altres territoris del Districte Sarrià
. Sant Gervasi, i es per això que us volem transmetre
la informació rebuda del Comissionat de la Commemoració del Centenari de l’Annexió, on ha programat una
sèrie d’actes, que en el seu dia us informaran.

25 ANIVERSARI DEL CENTENARI DE L’ANNEXIÓ DE SANT GERVASI A BARCELONA
El 20 d’abril de 1897, mitjançant un Reial Decret signat
per la reina Regent Maria Cristina, es va annexionar
el municipi de Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona,
juntament amb altres pobles del Pla de Barcelona, com
Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals, Les
Corts de Sarrià, Santa Maria de Sants i Gràcia.
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de los nobles y a las obras de arte. Sepan que no
ha habido más que buena voluntad y amor para
honrar el Arte y la Antigüedad.”
Incluso en el interior de la Casa-Museo existían,
según el catalogo, elementos dignos de mención; el
más importante, perdido ahora, era un compás de
grandes dimensiones, notable por sí mismo, pero
todavía más por ser el que sirvió para trazar los
geométricos jardines de la torre de recreo a la que
los marqueses de Llupiá y de Alfarrás, dieron el
nombre de “El Laberinto”. El arquitecto director de
aquella obra, señor Doménico Begatti, lo regaló al
padre del señor Brossa, en 1808, cuando marchó a
Italia, su patria, ante el inminente peligro de guerra con Napoleón.
Todo le aprovechaba al señor Brossa para su Casa-Museo. Unos leones de terracota, que guardan
la entrada principal, habían sido diseñados por
el pintor-escenógrafo Soler Rovirosa y fueron realizados por el escultor Pagés. Los bancos del jardín, las rejas de las ventanas, los guardarruedas,
y muchos elementos más constan en el catálogo
redactado por este hombre humilde y ejemplar que
se llamó en vida Francisco Brossa y Rial.

100 anys després, el 1997, associacions diverses
d’aquells antics pobles, varen proposar commemorar
els cent anys transcorreguts des de la seva conformació com a barris de la ciutat. Barnavasi, l’Associació
de Comerciants de Sant Gervasi, es va unir al suggeriment proposant commemorar a Sant Gervasi el centenari de l’annexió.
Encapçalat per Barnavasi, es va conformar amb altres
associacions del barri: Associació de Veïns de Sant
Gervasi, Asociació de Veïns del Farró, Associació de Veïns del Putxet, Galvany Comerç, CIU (representat per
Amadeu Bitriu), PSC (representat per Albert Duran) i
un representant del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
una comissió per tal d’elaborar un programa d’actes
que, començant al mes d’abril tinguès una durada d’un
any. El Districte de Sarrià-Sant Gervasi, va tenir a bé
nomenar Joan Josep Delmàs, membre de la Junta de
Barnavasi, com a Comissionat de la Commemoració
del Centenari de l’Annexió.
Es va establir com a objectiu primordial de la Comissió
dels actes a celebrar el de recuperar la personalitat de
Sant Gervasi, per tal de crear una actitud positiva en el
sentiment de pertinença al barri, i, com a conseqüencia, millorar la convivència al barri.
Enguany han passat ja 25 anys d’aquella commemoració i tornem a proposar celebrar un programa d’actes
(més curt que el d’aleshores), desenvolupat mitjançant
les associacions veïnals i de comerç que ja ho varen
fer per al centenari, per tal de recordar tant l’annexió,
com els actes del centenari i amb el mateix objectiu
primordial: recuperar la personalitat de Sant Gervasi i
el sentiment de pertinença al barri.

