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Edita: Associació de Veïns i Amics del Putxet,
c. Marmellà 13
08023 BARCELONA
Telf. 669 30 61 64
www.avputxet.org

AGENDA:
Fira de la Castanyada – Mostra de productes
artesanals. Dissabte 17 d'octubre de les 10:00 fins les
20:00. Lloc: Pça. Kennedy. Organitza: Associació de veïns
i amics del Putxet.

Associació: avputxet@hotmail.com
Putxet Actiu: putxetactiu@avputxet.org

DONACIÓ DE SANG. Diumenge 18 d'octubre de les
10:00 a les 14:00. Lloc: Casal de Sta Cecilia del carrer
Craywinckel. Pel que hi vulgui collaborar.

Coordinació i disseny: Jaume Serra
Redacció: Antoni García Gabarra, Jaume Serra…

Passejada pel Barri del Putxet. Dissabte 14 de
novembre de 10:00 a 13 :00. Organitza : « Espai
Putget ». Inscripció : 5 €. Places limitades.

L'Associació no necessàriament comparteix ni es fa
responsable de les opinions expresades en aquestes
pàgines pels seus lectors i col.laboradors
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inaugurada la plaça, les obres continuaven, la
reforma de Gral. Mitre, el parking de la plaça Amat.
Per cert, vam tenir l'oportunitat d'acompanyar al Sr.
Alcalde, Jordi Hereu, en la seva visita a les obres i
així coneixer també els detalls d'elles, la reforma del
carrer Padua, la reforma del carrer Baixada de
Blanes, la implantació en el nostre barri de la Zona
30.

Informe del President
Tot començar el mes de Juny va arribar l'esperada,
desitjada i arrelada Festa Major del Putxet, una festa
creada per I'Associació de veins i amics del Putxet,
una de les finalitats de la seva creació és aconseguir
la maxima convivència entre els veïns del nostre
barri.

Avancem que aviat tindrem la reforma del carrer
Bertran i un canvi de sentit dels carrers, dins del Pla
de Mobilitat que afectan el triangle Pg. Sant Gervasi,
carrer Craywinckel, Av. Rep Argentina. Aixo
afectarà el recorregut del Bus de Barri, del que, fins
ara, no hem tingut notícies per part del Districte, n'
esperem informació i poder opinar.

Podem dir que aquest objectiu cada cop és mes a
prop, i és fàcil de verificar, per la seva molta
participació en les festes i en la crida a les activitats
de l'associació, un apunt pels responsables del
Districte, que no els hi pot passar per alt.
És una satisfacció a la feina feta quant veiem, amb la
visita de la pluja, com la gent aguanta sota el
paraigües obert al seu lIoc, esperant i desitjant que el
núvol toqui el dos.

Malauradament, a finals d'agost ens va deixar un
amic, un amic de l'Associació, un home que, des del
nostre inici, sempre tenia l'ànim, la voluntat, el
desig, de col.laborar amb nosaltres, ell i la seva
família mai han tingut un No per nosaltres, és més,
era un gran entusiasta de la nostra Festa Major,
participant-hi sempre, en tot. Així era en Ramon
Piqué, de la Granja del Pont. Company et trobarem a
faltar, i segur que quan arribin les festes,
acompanyat de … hi sereu amb nosaltres.

Un altre objectiu és fer memòria de les persones que
han participat, han gaudit amb nosaltres, de la festa i
de moltes més coses, i malauradament ara ja no hi
són amb nosaltres.
Aprofitant el nou espai cívic, s'organitzen activitats,
per així ampliar els llocs on fer la festa, car els
actuals ens van quedant petits, i donar-ne a coneixer
més a la gent, un espai, on hem de fer molta
convivència, pero, llàstima, no el vam poder lluir
gaire perque l' Ajuntament amb Parcs i Jardins no
van tenir la delicadesa de enviar-hi un equip per fer
fora les males herbes, que havien crescut, des de la
seva inauguració.

Francesc Ribera

Com a cloenda dels actes de la festa, es van
inaugurar els jardins romàntics del carrer Portolà, un
lloc recuperat per al barri, en part, dons no podem
oblidar, ni oblidarem, que dins d'aquesta finca
existeix la seva torre modernista que, un cop
restaurada, hauria de ser destinada a un equipament
per a la gent del barri.
Estem fent la nostra feina, pero els qui manen tenen
altres objectius, sembla ser que el Barri del Putxet ja
té els seus i suficients equipaments, haurem
d'esperar 10-12 anys més per tenir-ne més.
En el darrer número del Putxet Actiu, la seva
portada era la Plaça Lesseps, una proa enfocant el
nostre barri, com un punt de mira, que un cop
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Crònica
(recull de la redacció)

Festa Major 2009
La Festa d’aquest any va ser concorreguda com
mai, fins l’extrem que dissabte a la nit no hi va
haver butifarres per a tothom.
Amenaçats altre cop per la pluja, no es va
suspendre cap activitat, però el ball d’orquestra va
acabar una mica abans del previst amb un campi
qui pugui.

Vermut-Jazz en companyia dels “Barcelona Swing
Serenaders”

Aquest any es va estrenar l’”Espai Putget” com a
escenari d’algunes activitats de la Festa Major.
Imatge del campionat de dòmino.

El dinar de carmanyola al Parc del Putxet tanca la
Festa Major

Jardins de Portolà 6
Aquests jardins de Portolà que foren inaugurats el
13 de Juny, com a cloenda de la Festa Major del
Putxet, són fruit d’una reivindicació dels veïns del
barri i de l’Associació de veïns i amics del Putxet
que ha estat atesa per l’Ajuntament.
Com ens digueren les persones que presidiren la
inauguració, Sr. Joan Puigdollers, President del
Districte Sarrià-Sant Gervasi, Sra. Sara Jaurrieta,
Regidora, i Sr. Francesc Ribera, President de
l’Associació, aquests jardins tenien una inspiració i
fisonomia modernista i s’han restaurat i rehabilitat,
reproduint de la manera més fidedigna possible la
seva creació: camins, escales, paviments, bancs,
font, jardineres, arbrat, plantes, arbustos, reixes i
colors.

Exhibició per part dels participants del curs de ball
country de l’ “Espai Putget”
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La zona del carrer de Portolà estava ocupada en el
segle XIX per unes vinyes. Més tard passà a mans
de Rosa de Portolà. Segons la publicació del
Districte “Els nostres carrers tenen nom de dona”,
Rosa Portolà i Guitart (Agullana 1821-Barcelona
1890) fou la muller de Casimir Gomis, terratinent
de la zona amb qui tingué tres fills. Habitaven una
mansió voltada d’un extens jardí.
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Ara és un deure de tots aprofitar-los i fer-ne un bon
ús, tot evitant que persones o animals domèstics
els malmetin. És un espai petit i clos que convida a
la lectura, la reflexió i la conversa.
Ho recordà en el seu parlament el President de
l’Associació: els veïns esperem que l’Ajuntament
restauri, per dins i per fora, la casa modernista que
dona al jardí, en la cantonada dels carrers Portolà i
Claudi Sabadell, i que l’Ajuntament la destini quan
abans millor per a l’ús del barri.

No s’ha de confondre aquest nom amb el de Gaspar
de Portolà, colonitzador durant el segle XVI de la
Baixa Califòrnia i natural d’Arties, Vall d’Aran, on
hi ha una torre de defensa i el parador que duen el
seu nom.

Arbres recuperats
El 2006 va enderrocar-se a la cruïlla Escipió amb
Ferran Puig una torre amb jardí per a fer-hi
vivendes unifamiliars i s’arrencaren els arbres que
hi havia. L’Associació va demanar la recuperació
dels arbres a la futura vorera. El 2009, acabades
les cases, s’ha plantat una filera d’arbres joves que
aviat tornaran a fer ombra.

Inauguració del jardí romàntic recuperat de Portolà
6, a partir d’ara accessible al públic.
Els de Portolà són un jardins romàtics, com els del
pati de la Universitat Central de Barcelona,
ordenats i naturals que, malgrat la seva reduïda
superfície, imiten els molt més grans de la
Tamarita, dissenyats per Nicolau Maria Rubió i
Tudurí. La seva pèrgola recorda les que hi ha en
els jardins de Mercè Rodoreda, a la seu de l’Institut
d’Estudis Catalans, i en els de l’Ateneu.

Arbres nous al carrer Escipió entre Ferran Puig i La
Costa, un dels pocs trams de vorera ampla que es poden
trobar dins del barri del Putxet

Nesprers i palmeres a Portolà 6
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Comencen les obres del nou
aparcament sota la Ronda del Mig
Situat entre el Putxet i el Farró, sota la mateixa
Ronda General Mitre, tindrà 254 places en règim
mixt d’arrendament i rotació, i està previst que
s’estreni l’agost de 2010.

Imatge abans de començar les obres de millora de
l’accessibilitat

Juny-2009: excavació del futur aparcament a la
Ronda del Mig, al costat de la Plaça Josep Amat

Setembre-2009: la coberta ja és al lloc i ara les
plantes d’aparcament es faran per sota

El “plan Zapatero” permet fer la
reforma de la baixada de Blanes
La pluja de subvencions als ajuntaments per a
reactivar una economia en recessió, ha permés
iniciar molts petits projectes com aquest.

Estat actual de les obres
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Putxet Zona 30
El juliol de 2009 l’ajuntament va retolar tots els
carrers interiors del Putxet com a “zona 30”. Ara
queden per definir els que en un futur han de ser
zones de prioritat invertida (zones 20).

Entrada pel c. Pàdua amb Ronda Mitre

A punt d’acabar la reforma del carrer
Pàdua
Estat actual, encara sense circulació de vehicles

S’inicià poc abans de l’estiu i s’ha acabat poc
després de començar la tardor, després de quedar
ralentitzades durant el mes d’agost.

El carrer Pàdua, tocant a República Argentina quan
tot just s’hi començava a treballar
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súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva a cops de fortuna,
ric del que ha donar, i en sa ruïna tan pur.

Gent del barri

Carles Riba, in memoriam
Nova escola SÚNION, a pocs metres
d’on visqué el poeta
Enguany es commemoren els 50 anys de la mort de
Carles Riba (Barcelona, 23 de setembre 1893 - 12
de juliol 1959).
El
nord-americà
Sam
D.
Abrams
escriví
recentment1: Riba és un autor vastíssim, funcional,
actual, universal i humà. Un autor que et nodreix la
vida, que t’acompanya tot al llarg del teu itinerari
vital, canviant amb tu, creixent amb tu. Ho puc dir
tranquillament, un dels grans privilegis d’haver
après el català com a llengua estrangera ha estat el
fet de poder accedir a l’obra de poetes com March,
Maragall, Riba, Bartra i Espriu. I cito aquests autors
perquè crec que són els Dante, Shakespeare,
Puixkin, Goethe i Emerson de la cultura catalana...

Imatge del cap Súnion
Aquesta és la II de les Elegies de Bierville,
començades en aquest indret –envoltat de bosc- i
continuades en altres llocs del seu exili francès,
l’Isle-Adam, Bordeus i Montpeller. Abans residí a
Avinyó i París. Pren d’Ovidi la forma elegíaca,
emprada també per Goethe, Hörderlin i Rilke.
Carles evoca, del seu viatge a Grècia l’any 1927
amb Clementina, el cap de Súnion amb el temple
dedicat a Posidó. I, com el poeta llatí exiliat al Mar
Negre, utilitza simbòlicament aquest referent,
enmig de la desfeta del seu propi exili i de la follia
nazi que provocà un èxode arreu3.

Riba fou veí del Putxet, abans i després de la guerra
civil. Retornat de l’exili l’any 1943, visqué al
número
163-165
de
l’Avinguda
República
Argentina, amb la seva esposa, també poetessa,
Clementina
Arderiu
(1889-1976),
amb
qui
contragué matrimoni el 6 de maig de 1916. A la
placa que hi ha al portal de la que fou casa seva,
davant del pont de Vallcarca, s’hi pot llegir una part
(la subratllada a sota) de l’estrofa que encapçala el
poema Súnion2 i que també hi és a Del joc i del foc,
sonet XXXVI, Inscripció, sobre un retrat ofert en
temps de guerra:

La poesia d’en Riba va estar influenciada per poetes
insignes de tots els temps i cultures. Entre el
modernisme de Joan Maragall i el noucentisme de
Josep Carner, es decantà per aquest últim.
Cronològicament, podem esmentar el següents
títols: La paraula a lloure (1912), Les estances (les
estrofes, llibre primer de 1919, revisat i ampliat en
el llibre segon de 1930), Tres suites (1937), Del joc i
del foc (estrofes en forma de tannkas, 1946), Elegies
de Bierville2, Salvatge Cor (1952) i Esbós de tres
oratoris (1957). L’amor fidel a la seva dona i la
recerca constant de Déu amararen els seus versos.

“Tristes banderes
del crepuscle! Contra elles
sóc porpra viva.
Seré un cor dins la fosca;
porpra de nou amb l’alba.
Ara s’ha acabat la remodelació, a la República
Argentina 85, de l’antiga escola de Las Siervas de
San José que canvia de nom per SÚNION. Continua
aquest vers d’en Riba:
Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria,
tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l’onada rient,
dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc a l’altura,
pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb;
per l’embriac del teu nom, que a través de la nua
garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus:
per exiliat que entre arbreres fosques t’albira

La fama d’en Riba eclipsà la poesia de Clementina
Arderiu, a la qual cal atribuir-ne una clara filiació
carneriana. Mort el seu marit, ella escriví a
Invocació als poetes4:
Josep Carner, Blai, Rosselló,
Salvador Espriu per valedor,
potser algun altre
doneu-me un toc en el meu vers,
poseu-hi foc i un dring divers
de com solia.
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.../...
És folla, riu, dirà la gent.
I tu estaràs, Carles, content,
que així em volies.
Demano un toc, demano un dring,
només pensant en tu ja els tinc:
ja soc una altra.
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Ya ve usted, don Antonio, ¡ya estamos en Francia! I
ell va contestar ¡Hallarme en Francia y como un
mendigo! ¿Le parece que me comprarán este reloj de
oro que perteneció a mi padre?
A Ceret es van acomiadar i poc després en Machado
morí a Cotlliure. En Riba no volia marxar a l’exili,
doncs li preocupava el futur de la gent que
treballava a la Institució de les Lletres Catalanes,
de la que n’era vice-president i en Pompeu Fabra,
President.

Tarallejant i follejant
donaré encara més d’un cant
al sol i a l’alba.
El meu poeta m’ha valgut,
que no per sempre l’he perdut,
que el tinc a l’ànima.

Carles, esdevingut el Mestre d’ençà la mort d’en
Pompeu, mantingué una fluïda i dilatada
correspondència amb altres escriptors com Pere
Quart (pseudònim de Joan Oliver), Mercè Rodoreda
i el seu company Armand Obiols (pseudònim de
Joan Prat) i Francesc Trabal. Àdhuc ajudà a alguns
valors joves, com el mallorquí Blai Bonet quan patia
una tuberculosi que va estar a punt de segar-li la
vida.

Del poema de 6 estrofes n’hem reproduït la primera
i les dues darreres. S’hi palesa l’art subtil de la
cançó, de la música del vers i la paraula, la seva
simplicitat, oposada a la complexitat poètica d’en
Riba i, sobre tot, l’enyor i l’estimació per ell, i una
determinació de refer-se’n i seguir la seva
emprempta.

El seu fill Oriol, fa dos anys i mig, ens llegí amb veu
trèmula, car anava cap els 90 anys, a la vora del
portal on havia estat la casa dels seus pares, un
escrit a mà de son pare, fet arran d’una visita de la
policia que l’acusava de collaborar amb els
comunistes.

L’obra ribiana abastà també les narracions –
especialment per a infants- la crítica literària i la
traducció al català, en vers i en prosa, dels clàssics
grecs, per a la Fundació Bernat Metge de la qual
esdevingué director o per encàrrec de l’editor Josep
Janés –Homer (2 versions de l’Odissea), Xenofont
(Els deu mil), Plutarc (Vides paralleles), Sòfocles
(Antígona, Electra), Èsquil, Eurípides. També traduí
autors moderns –Poe, Hölderlin, Rilke i Kavafis.
Ajudà a Pompeu Fabra en la elaboració del
Diccionari General i des de 1916 fou professor de
l’Escola de Bibliotecàries, i de grec5.

Traspassat el poeta, en Pere Quart escriví a “Mort
de Carles Riba”7:
Si tu no hi ets, a qui m’adreçaré?
Si tu no hi ets, qui ens jutjarà?
La teva veu darrera –una antigallas’esbrava per les cambres vanament...
Les seves despulles són, amb les de Clementina, al
petit i clos cementiri de Sarrià, a la part alta del
carrer Dr. Roux, sota una estela, obra de Joan
Rebull, a prop de la tomba de J. V. Foix.
Antoni Garcia i Gabarra
Vocal de cultura de l’Associació d’amics i veïns del
Putxet
1. Sam D. Abrams. Carles Riba, ara. Diari AVUI,
dimecres, 8 de Juliol del 2009, pàgina 24.
2. Carles Riba. Elegies de Bierville. 1a edició Barcelona
1943, amb peu d’impremta de Buenos Aires; 2a edició
completa, Santiago de Xile 1949; 3a edició, Els llibres de
l’Óssa menor, Barcelona 1951.
3. Miquel Desclot. Antologia de poesia catalana. Angle
Editorial, Barcelona 2009.
4. Clementina Arderiu. L’Esperança encara, recollit a
Obra poètica. Edicions 62, 1973.
5. Enric Sullà. Capítol VI, Carles Riba, a Història de la
literatura Catalana, Part Moderna, Volum IX. Coordinat
per Joaquin Molas. Editorial Ariel, Barcelona 1987.
6. Montserrat Roig. Retrats i personatges. “Clementina
Arderiu o l’aventura de dona”. Barcanova, Barcelona
1960
7. Pere Quart. Vacances pagades. Barcelona 1960.

Carles Riba i la seva muller, la poetessa Clementina
Arderiu (Foto Pomés)

El matrimoni, a les acaballes de la guerra civil,
ajudà n’Antonio Machado a creuar a la frontera, la
ratlla, com els agradava dir-ne, a bord d’una
ambulància. En veure en Machado tan dessolat, en
Carles intentà animar-lo amb aquestes paraules6:

9

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

trobada. La vam fer reina de la festa i jo mateix
vaig llegir el seu poema. Ella va ser la companya de
tota la vida, la meva musa, la mare dels meus fills,
tot.

El nostre barri

Una
entrevista
Carles Riba

imaginària
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a

Com definiria la seva poesia?
El meu pare transformava pedres amorfes en
figures suggestives. Jo examinava la meva vida
interior, un món no explorat, i convertia les meves
experiències psicològiques en versos, vertaders
diàlegs entre la ment i els sentits. L’idioma era
l‘instrument per amollar les sensacions a la finesa
alada del pensament,
a sublimar la realitat.
Aquest és el secret de les meves Estances. La
poesia és un mètode de coneixement proveït de
mitjans propis, diferents de la ciència i la filosofia,
on imperen l’observació i la raó. En la poesia
s’imposa la sensibilitat, l’expressió sensible de
l’objecte, la mirada subjectiva de l’interior. La
meva poesia va finir quan vaig aconseguir
comprendre la meva pròpia psique.

Vostè va néixer el 1893. Què recorda de la seva
infantesa?
Tinc uns records difuminats. Recordo vagament la
fi de l’imperi espanyol amb la pèrdua de Cuba i
Filipines i la guerra contra els Estats Units. Els
nens tenien vaixells de joguina que petaven amb
un petard adossat, fent-nos creure que l’armada
espanyola era superior a l’americana. Recordo el
taller del meu pare, ple d’escultures que jo
imaginava com persones de freda pedra. Una mica
més gran em vaig afeccionar a la lectura. Llegia Lo
trobador català de Bori i Fontestà, i les obres de
Juli Verne.
Va fer el batxillerat i després ingressà a la
Universitat de Barcelona. Quins companys
destacaria?
Ja a l’època del batxillerat vaig demostrar una
inclinació natural cap a les llengües. Això era
causa d’admiració
dels meus companys, en
especial el poeta Lluís Valeri, que em va presentar
en Josep Maria de Sagarra. Quan érem estudiants,
en Valeri, en Sagarra i jo formàvem una mena de
trio.

Vostè dominava sis llengües i a més coneixia
l’esperanto.
Jo vaig ser un partidari inicial d’aquesta llengua
artificial. Recordo molt bé el Cinquè Congrés
d’esperantistes el 1909. Creia aleshores que un
llenguatge universal permetria una poesia única,
no desdibuixada per la traducció. Més tard vaig
comprendre que l’harmonia dels versos anava
lligada a les peculiaritats de l’idioma.

Com i quan va començar la seva afecció a la
poesia?
Era jove i tendre i entenia la poesia com una
manera de declarar el meu amor a una noia. Em
vaig enamorar d’una noia bonica i petita i a ella li
vaig dedicar A na Lola. Però el meu gran amor
juvenil, preludi del meu vertader amor, va ser
Pepita Vila. Per a ella vaig escriure un poema que
no li va agradar gens a la meva mare

Com es va formar com escriptor?
Com molts altres de la meva generació, llegint el
Glossari d’Eugeni d’Ors.

Aquesta obra ens porta a Lídia de Cadaqués i a
Dalí. Va conèixer en Salvador Dalí?
Me’l va presentar en Carles Fages de Climent. Dalí
és un geni insegur, presoner dels seus somnis.
Sense mare i expulsat pel pare, es va refugiar en
Lídia Noguer, una pescadora de Cadaqués,
convençuda d’encarnar la “ben plantada” d’Eugeni
d’Ors. Quan l’escriptor es va allunyar de Lídia, ella
va perdre el seu “amant geni”, i aleshores va
adoptar un “fill geni”. La bogeria d’en Dalí és la
versió artística de la bogeria de Lídia de Cadaqués.

El recorda?
És clar:
Mon amor és petitona
no li puntegen els pits
quan jo la bés i ella em besa
jo ploro i ella somriu.
Ma mare el va trobar massa agosarat. Aleshores jo
li vaig mostrar una escultura del pare, d’una noia
nua esculpida en marbre que m’havia inspirat.

El 1922 va viatjar a Alemanya. Com el va
influir?
Em van impressionar Goethe i Hölderlin. Del
noucentisme influït per Ors vaig passar a un
germanisme. Aviat em vaig fer a la idea de que,
com Goethe, bona part de la meva obra mai seria
popular. Em van considerar un autor fosc,
cerebral, massa intellectual, tancat en el meu estil
elitista. La veritat és que jo vaig evolucionar tota la
meva vida.

En ocasió de la diada de Sant Jordi de 1912
participa en els Jocs Florals com a membre del
jurat. Aleshores va conèixer el seu gran amor.
Vaig conèixer Clementina Arderiu. El seu poema A
un llibre oblidat va guanyar la flor natural. De
seguida vaig entendre que anava dirigit a mi,
malgrat que ella no em coneixia. L’havia escrit al
seu enamorat desconegut. Llavors amb l’ajut de
Lluís Valeri la vaig anar a veure. Encara recordo la
joieria del carrer Avinyó i l’emoció de la nostra

Però també va escriure contes infantils.
Al conte Les aventures del Perot Marrasquí vaig ser
molt més planer sense renunciar a un llenguatge
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entendre la crítica consisteix en dir què és una
obra més que no pas què val. Com advertia en Els
marges, cal manipular els elements de l’obra
seguint les normes que imposa l’autor, reencarnar
l’obra, crear una vera superació poètica d’una
superrealitat. En Per comprendre, escrit el 1937,
vaig esforçar-me en comprendre l’ànima del meu
país, l’obra de tants artistes i conseqüentment
compondre’m una mica a mi mateix.

literari culte i propi. Em va produir molta
satisfacció saber que els meus contes eren els
llibres on millor es podia aprendre a parlar i
escriure en català. L’obra tenia una intenció
moralitzant, contrastant la ingenuïtat infantil amb
el món ple de fatxenderia, orgull i ambició, de la
gent gran.
Va escriure una segona part?
La segona part de Perot Marrasquí es troba
implícitament en les Estances i en L’ingenu amor.
Pensava que la segona part era la sèrie de
contes amb finalitat moralitzant.
Els meus Sis Joans? No ben bé. En aquests
“exercicis de simplicitat” presento un altre aspecte
de la nostra vida d’infant. Les malifetes d’en Joan
dropo, d’en Joan golafre, d’en Joan barroer, etc.,
són redimides pel càstig adequat. Si el Perot
Marrasquí plau a la gent menuda, els Sis Joans
plauen a la gent gran.
Què recorda de la guerra civil?
Tres anys terribles per a mi i per a tots aquells que
estimàvem la cultura. Però mai vaig deixar de
treballar per la cultura catalana i de formar-me.
Pensi que el 1938, sota la barbàrie d’un
bombardeig, vaig llegir la meva tesi doctoral a la
Universitat de Barcelona.

Placa que hi ha al portal de la casa del poeta, a
l’Avinguda de la República Argentina núm. 163-165

Quina crítica destacaria?
El meu millor estudi crític, que va constituir la
meva tesi doctoral, va ser l’estudi sobre la Nausica
de Joan Maragall. Em vaig trobar en el drama d’un
home i una dona, Ulisses i Nausica, incapaços de
materialitzar la unió entre ells. Ambdós s’uneixen
dins la poesia. Nausica veu l’heroi Ulisses que
passa i es queda amb el record actiu.

La seva implicació el va portar a l’exili.
La meva dona, els tres fills i jo, amb en Josep Pous
i Pagès, vam ser dels últims en abandonar
Barcelona camí de França. A l’exili vaig escriure
Les elegies de Bierville, reflexions sobre la meva
pròpia ànima, entrant en una dimensió religiosa
que ja no abandonaria.

Què ens pot dir de Dionisio Ridruejo?
Ridruejo era un home honest d’idees errades. Sota
la utopia falangista va voler aplicar la poesia a la
política, però la dictadura franquista només sabia
aplicar la repressió en un país que considerava
una caserna immensa. Ridruejo ho va entendre i
va plantar cara al règim. Creia que llençant flors de
colors aturaria els tancs grisos.

Aquesta activitat ens porta a les traduccions.
La meva admiració per les cultures hellènica i
llatina va constituir el principal estímul per traduir
els clàssics. La primera traducció important va ser
les Bucòliques de Virgili, traduïda en vers imitant el
ritme de l’hexàmetre llatí. Un any més tard, en
1912, vaig traduir el Càntic dels Càntics, obra
poètica, estranyament inclosa a les Sagrades
Escriptures, que versa sobre l’amor conjugal que
pateix separacions i unions, però que sempre
preval l’amor autèntic. Jo vaig interpretar el Càntic
com l’amor de Déu amb el seu poble, que alterna
bones obres amb pecats. En 1917 Josep Carner
em va proposar la traducció de l’Odissea. Vaig
trobar-me amb el dilema d’acostar-me a l’original o
acostar aquest als temps presents. Vaig aprofitar
l’oportunitat d’apuntalar la nostra llengua en
procés de restauració. Hom va opinar que la meva
traducció va significar una fita en el moviment
literari renaixent de Catalunya. Més endavant
traduiria al poeta Hölderlin, l’home genial però foll
que caminava sense rumb, que tan bé reflectia
l’estat d’ànim dels alemanys dels anys vint,
vençuts i humiliats.

També va conrear la crítica literària.
L’any 1915 vaig començar a escriure notes
crítiques a periòdics i revistes. Em van esperonar
Josep Carner i el pintor Francesc Galí. Al meu

Va viure a l’avinguda República Argentina. Què
recorda?
Recordo el tramvia que travessava la plaça
Lesseps, després es trobava amb els estreps del

Torna de l’exili, assisteix als congressos de
poesia de Segovia, Salamanca i Santiago de
Compostela i rep la consideració del poetes
castellans.
Em van considerar un home compromès amb la
meva obra, en realitat un escriptor inofensiu
perquè no era ben comprés. Pels castellans jo era
un escriptor català hermètic i difícil, regional,
motiu d’admiració però no d’enveja. Ells creien que
el
castellà, la “lengua del imperio” era molt
superior.
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I ja tothom comprèn el que és vida en la
vida
I el que és vida en la mort.

Putxet, tornava a trobar el carrers civilitzats i
passava davant de casa, per de seguida girar cap a
la Bonanova. Tenia davant el viaducte de
Vallcarca, que em produïa la sensació del pont
d’un riu de gents, gairebé ple de dia, sec de nit.
Part de la meva obra la vaig escriure contemplant
aquest pont, mentre sentia la campana del
tramvia.

I amb motiu de la primera comunió de la meva
neboda Mercè escrivia:
M’han dit: “Jesús és pa”
L’he pres i en Ell sóc vida que mai acabarà.
I ja entrant a la vellesa he escrit un Esbós de tres
oratoris, on reflexiono sobre certs passatges
evangèlics.
I aleshores torna a la Universitat de Barcelona.
Amb el pretext de llegir uns poemes de Kavafis,
vaig tornar efímerament a la Universitat de la que
vaig ser expulsat el 1939. L’acte va tenir lloc el dia
23 de gener de 1959. Vaig travessar la porta
principal acompanyat d’uns estudiants. Tot seguit
em va rebre una comissió de professors, la majoria
joves. Vaig caminar sota el claustre de la Facultat
de Lletres com un fantasma, potser un mite, que
es va transformar, quan vaig passar el llindar de
l’aula, en una persona de carn i ossos. Jo esperava
una audiència molt petita però em vaig trobar amb
més de cent alumnes. Em van rebre amb una
ovació de benvinguda. M’escoltaven, aprovaven
amb el cap, a estones reien i aplaudien. En acabar
la lectura, em van dedicar una d’arreveure
inacabable.
Va ser la meva darrera gran
satisfacció.
Text: Carles M.
Cuadras, catedràtic de la
Universitat de Barcelona i autor de la novella El
vino de Caná (2009).
L’entrevista està basada en l’obra i la vida de
Carles Riba (1893-1959).
L’autor lamenta la seva incapacitat d’expressar el
magistral llenguatge del poeta.

Carles Riba
Parli’ns de la dimensió religiosa de la seva obra.
Va ser la llum que guiava el meu camí d’anada i
tornada de l’exili. M’inspiraven els Sants Evangelis
però eren, literàriament parlant, extremadament
breus, sense detalls funcionals. Em fascinaven des
que era infant el Nadal i els tres reis mags. El
naixement de Jesús em va inspirar:
Nadal adust – Nadal en flor
D’un bell infant nat sense plor
Vaig escriure Els tres reis d’Orient, essent fidel a
Mateu evangelista però incorporant elements de les
tradicions apòcrifes i populars. Al principi descric
el viatge seguint l’estel i parlo de qui és el vertader
rei:
Els tres, hagut consell de la capa que els
colga,
entenen que és de llei
que sobre un Fill de Rei a tres reis sigui el
rei.
Més endavant en Els tres reis d’Orient manifesto la
meva fe:

12

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 28, setembre de 2009

classe social, l’aristocràcia rural, que anava
inexorablement vers la seva anihilació i la de les
terres que ells, els protagonistes, estimaven
profundament3. Aquest llibre fou dut al cinema,
amb interpretació de Fernando Rey i Ángela
Molina, oncle i neboda a la ficció. L’escrit de Mercè,
adreçat al mossèn Joan Mayols de Bearn que
embogirà reclòs a la sala: a les golfes d’una casa hi
havia un bagul, i a dintre una carta que conté el
relat d’aquell jove Bearn apassionat per les nines.

El nostre barri

La casa de les nines: una petita joia
Per Antoni Garcia Gabarra
El dia 17 d’octubre de 2008, aprofitant l’acte dels
jardins Mercè Rodoreda, l’alcalde i altres
personalitats que l’acompanyaven, juntament amb
els veïns del Putxet, assistirem a la inauguració de
la casa de les nines, després del seu arranjament.
A aquesta petita casa s’hi accedeix a través d’un
pati, ara sota el control de Parcs i Jardins, que
dona al carrer de la Costa, a l’altra banda del
Mirador, prolongament del jardins vers el Parc del
Putxet.

1

Mercè Rodoreda. Tots els contes. Edicions 62,
Collecció El Balancí, Barcelona, 2008, p. 226-235.
2 Llorenç Villalonga (1987-1980). Bearn o la sala
de les nines. Barcelona 62, Barcelona, 1980.
3 Obra citada a la nota 2. Pròleg a càrrec de Carme
Arnau, p. 9.

La casa està feta de ceràmica de trencadís.
Inicialment atribuïda a Domènec i Muntaner, fou
construïda per algun arquitecte modernista.
Gràcies al treball de membres de l’Associació
pogué salvar-se de l’enderroc. L’ajuntament
gestionà una permuta entre aquest pati, on s’hi
havia de fer un edifici, per un altre solar a la
cruïlla del carrer de La Costa amb el de Ferran
Puig, on s’ha fet l’edifici.

Ganes de discutir

Tornant al tema del nom del Putxet
Per Jaume Serra
He de reconèixer que el debat que vaig intentar
encetar sobre el nom del Putxet, en un escrit on
qüestionava la grafia oficial actual de “Putget” i em
posicionava a favor de la de Putxet que sempre ha
utilitzat la nostra Associació, ha resultat més aviat
migrat, apart d’algun comentari pel carrer d’alguns
veïns i de les observacions que va fer el company
Antoni en un número anterior d’aquest informatiu.
La sorpresa ha estat quan el mateix Antoni, a qui li
agrada anar al fons de les coses, va inquirir a
l’Institut d’Estudis Catalans, que mitjançant escrit
del Sr. Joan Anton Rabella de
l’Oficina
d’Onomàstica respongué recordant que l’Institut
ja s’havia posicionat també a favor de la grafia
Putxet. Després de llegir la resposta, que
adjuntem tot seguit, podem dir que d’aquest tema
en continuarem parlant.

Dictamen que ens fa arribar l’Institut
d’Estudis Catalans, on s’afirma que
el nom correctament escrit és El
Putxet

La caseta de nines entre La Costa i Ferran Puig
En el llibre La meva Cristina i altres contes (1967)
n’hi ha un de titulat La sala de les nines1. Mercè
Rodoreda el dedicà a Llorenç Villalonga, l’autor
mallorquí que escriví Bearn o la sala de les nines2.
Bearn és la fi d’una certa Mallorca, la seva, d’una

22 de juny de 2009
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Recull de citacions i documents

El Putxet (Barcelona)

Per Antoni Garcia Gabarra

La forma escrita d’aquest topònim barceloní ha estat
un tema controvertit perquè s’hi ha donat la
convivència de diverses solucions ortogràfiques
diferents: el Putxet, el Putget i el Puget. Com ja
s’ha manifestat anteriorment des d’aquesta Oficina
d’Onomàstica arran de consultes anteriors sobre
aquest topònim, cal considerar que la forma (el)
Putxet és la correcta ortogràficament perquè no
correspon a un cas d’ensordiment d’una forma
històrica Puget o Putget, sinó que es tracta d'un
derivat modern del mot puig, per la qual cosa manté
la pronúncia sorda del mot del qual deriva.

ELS
NOSTRES
ESCRIPTORS
ESCRIVIEN “PUTXET”
Marià Manent i Cisa (1898-1988)
1940 (30 de gener)
Avui, tornant en el tramvia, buscava en els jardins
de Vallcarca –entre araucàries, llorers, casetes ocrela primera blancor lluminosa dels ametllers florits.
Tot d’una he descobert la tènue boira angèlica...
Quina alegria, després d’aquestes setmanes
gairebé polars! Més tard, des de casa, n’he vist un
altre als horts de terra vermella que hi ha sota el
Putxet, presència delicada entre el cinyell verd fosc
dels pins i els magnoliers, damunt l’argila fosca,
humida.
Forma part de L’aroma d’arç, Dietari dispers que
escriví entre 1919 i 1981 i que fou publicat el
1982. En el número 1 de Putxet Actiu, de juny de
1997 apareix aquest paràgraf.

Segons la documentació conservada, es tractaria
d’un topònim relativament modern, perquè la citació
documental més antiga que trobem és de l’any 1857,
en què passà a denominar un districte del terme de
Sant Gervasi de Cassoles (F. Carreras i Candi, La
ciutat de Barcelona, Barcelona, sense data, ps.
1003-1006). En aquest mateix sentit, sembla
probable que correspongui al lloc que en la
documentació medieval figura amb el nom de puig
d'Aguarn (op. cit., p. 317 nota 790 i p. 294 nota 630).

Mercè Rodorera i Gurguí (19082008)

D’acord amb els arguments lingüístics que recull el
Dr. A. M. Badia i Margarit al treball Toponímia basca
i morfologia romànica (Vitòria, 1985), el topònim (el)
Putxet no és un derivat patrimonial del llatí PODIU
‘puig’, sinó que es tracta d’un derivat romànic de
puig en què, per tant, es manté la pronúncia
africada sorda [τΣ] (un so que, des del punt de vista
ortogràfic, escrivim amb les grafies -tx-, en posició
interior o final, o -ig, només en posició final). Des del
punt de vista lingüístic, doncs, no es tracta d'un
ensordiment o "apitxament" d'un mot català que
contingués inicialment un so fricatiu palatal sonor
[Ζ] (o africat [dΖ]), sinó d’un derivat català del mot
puig, que ja presenta el so [τΣ], per la qual cosa el
mot derivat també ha de presentar una grafia que
reflecteixi aquest so, de manera que no es pot
utilitzar la grafia Putget (i menys encara Puget)
perquè no reflecteixen el so d’aquest nom propi de
lloc. Es tracta, doncs, d'un cas excepcional, que
afecta aquest topònim concret i no pas els altres
mots relacionats etimològicament amb puig, del
tipus pujol, en què el tractament DY primitiu a partir
del llatí PODIOLU ha evolucionat d’acord amb les lleis
de la gramàtica històrica catalana en posició
intervocàlica. És el mateix cas evolutiu, per exemple,
del llatí CAPUT > cap i CAPUTU > cabut, però caparró (i
no *cabarró, com a derivat directe romànic de cap).

Monument a mossèn Cinto al jardí de la Mercè
Una vegada l’avi em va fer enfilar per retratar-me
abraçada al bust de Jacint Verdaguer i al peu de la
fotografia va escriure: “La princesa del Putxet i el
gran poeta de Catalunya”.
Dins d’Autoretrat, a cura de Mònica Miró i
Abraham Mohino, Angle Editorial, pàg. 52.
Estic disposada a esgotar la toponímia urbana
Així i tot, els anys que he estat allunyada de
Barcelona, és probable que hagin originat un
ferment nostàlgic que em faci descobrir un gran
encant en aquests títols de llibre evocant racons de
la meva ciutat. No hi ha cap inconvenient que una
propera novella (que està per escriure), es tituli El
Putxet, posem per cas.
Entrevista a Mercè Rodoreda apareguda a TeleEstel el 4.11.1966 i recollida a Aloma in the City
(1934-1938) per Anna Maria Saludes i Amat
(Florència, novembre 2006). Desafortunadament,
la Mercè no va arribar a escriure aquesta novella.

Gastó A. Màntua (1878-1947)
Un milionari del Putxet
Sainet barceloní, original en 4 actes, estrenat per
primera vegada al Teatre Romea el 22.10.1927 tal
com ens mostra un anunci de La Vanguardia del
dia 27. Després s’ha representat en diversos
indrets i anys. Les obres teatrals escrites per ell
foren de caire popular, jocós o melodramàtic i
adquiriren un gran èxit. Utilitzà aquest pseudònim
però el seu nom real era Gastó Alonso i Manaut
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Generalitat, al carrer Balmes – pl. de Joaquim
Folguera (veieu el núm. 25 de Putxet Actiu “Per què
escriuen Putget quan tothom diu Putxet?”).

Rètol a la via pública

Rètol a l’estació dels FGC

Elvira Farreras i Valentí (19132005)

Rètol a l’Escola Bressol del c. Marmellà

El Putxet: memòries d’un paradís perdut
En el pròleg d’aquest llibre, ens diu en Joan
Perucho el Putxet tenia una altra olor. Editorial La
Campana, 3a edició revisada i ampliada,
Barcelona, 1994.
Arran de la mort de l’Elvira, en Narcís Comadira
publicà un article a El País, el 6.4.2005. L’article
finia així: Elvira Farreras ens ha deixat per sempre.
Però no s’ha endut tots els records: ens en queden
moltíssims al seus llibres. Sempre que passi pel
carrer del Putxet no deixaré d’imaginar-la darrere
la tanca del seu jardí, amb la seva presència activa,
xerrant plàcidament, acollidora, generosa... Si
l’Elvira visqués probablement diria que no
solament cal entonar el rèquiem per un barri sinó
també per la seva grafia!

I LES NOSTRES
ESCRIUEN...
PUTGET:
Barcelona

Turó del Putget, Jardins del
Pel nom de l’indret que trobem escrit amb diferents
grafies: Putxet, Puget o Puixet, tots són derivats
diminutius de puig (del llatí podium, muntanya).

PUTXET:
Catalans

Institut

d’Estudis

Secció Filològica de L’Institut d’Estudis Catalans,
escrit del 22 de Juny de 2009 (veieu text íntegre
més amunt).

INSTITUCIONS

Ajuntament

de

Segons la pàgina web www.bcn.cat/nomenclator
Putget, carrer del
Abans de 1852 el nom del carrer havia estat
Putchet, després canvià per Putxet, tot manteninthi la fonètica, i el 16 de Juny de 1980 s’aprovà el
canvi pel nom actual de Putget, sense que en
coneguem els motius. Tanmateix, la grafia Putxet
encara s’utilitza a l’estació dels Ferrocarrils de la

Sorpresa! Els Transports Municipals de Barcelona
(TMB) s’han passat de bàndol!
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Opinions i comentaris dels veïns ...
(recollit per la redacció)

Herba country...
“Les herbes formen part de l’ambientació country?”
Aquesta pregunta se la devia fer més d’un dels
veïns que van assistir als actes de la Festa Major a
l’”Espai Putxet”. El que s’hi va plantar inicialment
s’ha assecat i han aparegut altres herbes no
desitjades. L’abandonament sembla que té la
mateixa causa per la qual no funciona l’ascensor:
la manca de subministrament elèctric, el que
impossibilita el rec automàtic. ¿Caldrà esperar a
tenir el poliesportiu acabat per a que Endesa faci
córrer més electrons?

c. Suïssa amb c. Roma
… “L’acord sobre la collocació de dues jardineres
davant de Roma 4 per evitar aparcaments molestos
i incorrectes, es va complir a mitges. Primer, es
collocaren, però un vespre varen ser arrencades
del lloc on s’havien fixat i desplaçades
impunement, després, un camió de Parcs i Jardins
va aparèixer un bon dia i sense cap explicació, en
va retirar una. La que ha quedat està posada de
mala manera. L’operació sembla duta a terme en
benefici dels aparcaments incívics. El veïns ens
havíem compromès a regar les jardineres, cosa que
es feia i es fa amb la que queda.”
... “El servei de neteja té molt a desitjar. El carrer
està brut de fullaraca, deposicions de gossos,
pixums, papers, brossa... La paperera que hi ha al
peu del segon tram d’escales mecàniques –un punt
de pas freqüent- molts dies no es buida, cosa que
provoca que es sobreïxi, deixant el seu entorn fet
un fàstic. “

Els espais ajardinats de l’”Espai Putget”, un
herbassar descontrolat, el 5 de juny, dia de
l’exhibició de dansa country

Correu

Carrer Suïssa

Jardins Mercè Rodoreda

(reproducció parcial de la carta que un veí ha fet
arribar a l’Ajuntament)

Atenent que en aquests dies se celebra la Festa
Major del nostre barri i que el proper dimecres
s'inaugura el jardí romàntic de Portolà, crec que
seria un bon moment, i sobretot si venen
autoritats importants, de fer una mica de neteja ja
que el barri la necessita. Et posso com exemples la
zona per la que em moc amb més assiduïtat, com
el carrer Claudi Sabadell (el de les escales) pintat
de grafitis tant a la paret del jardí que s'inaugura
com a la porta d'emergéncia del garatge pujant les
escales a mà dreta. Les cases de La Costa,
principalment les últimes dues cases, el 71 i el 71
bis i malauradament la paret del mateix carrer
corresponent al jardí de La Caseta de les Nines.
Tan sols afegir que en pocs dies s'ha installat un
grup de joves en els jardins de Mercè Rodoreda i
concretament a la placeta del parc infantil i que

... “Continuen els aparcaments anàrquics i
molestos. Les senyals de prohibició d’aparcament
caldria actualitzar-les, tant en el terra com en els
discs de senyalització, malgrat que no es respecten
i com que no se sanciona, perquè no es veu mai la
presència d’agents, la sensació d’impunitat fa que,
sobretot a la nit, el carrer Suïssa estigui atapeït
d’aparcaments illegals des de la cruïlla amb Roca i
Batlle fins al fons del cul de sac. Són gairebé
sempre els mateixos vehicles, que han convertit la
zona en el seu aparcament privat. A més de l’efecte
negatiu de la indisciplina, hi ha les molèsties per
als veïns. Al fons del carrer hi donen tres garatges:
Suïssa 1, Roma, 4 i Roma 8.”
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més de dues dotzenes de cançons, així com diversos
temes orquestrals i de cambra”. També hem llegit que no
s’hi va trobar bé com a músic ni a Madrid ni a
Barcelona, i va acabar vivint a França, on va morir. Com
a curiositat: dos besnéts d’Albéniz són: l’actual alcalde
de Madrid Alberto Ruiz Gallardón i l’ex-dona del
president francés Cécilia Sarkozy.

son dels que es porten moltes litrones i altres coses
per la nit, armant massa gresca fins a altes hores.
Jo no sé fins a quin punt pots collaborar amb
aquestes coses, però el que sí és cert és que
degraden el barri que tant estimem i que forma
una part de la nostra casa.
Et dono anticipadament les grácies per I'atenció
que posis en els continguts d'aquest missatge i que
no tenen més transcendència que promoure una
vida millor per a tots nosaltres.
Enric Guix

Hemeroteca

Carrer Suïssa
Benvolgut president i amics de I'asssociació:
Us adjunto la nota que avui he lliurat al gerent del
Districte, Sr. Albert Duran. Es tracta de petits
problemes molt especifics del "petit" carrer Suïssa.
Nogensmenys volia que en tinguéssiu coneixement.
Pel que fa a neteja i contenidors, ha dit que la
situació millorarà amb el nou sistema que
s'implantarà al novembre que ve. Sobre la
indisciplina d'aparcament i la manca de civisme
veurà quines mesures es poden adoptar. En
qualsevol cas s'estudiara la nota.
Li he comentat la qüestió de la toponimia PUTXET
o PUTGET. Diu que des de l'Ajuntament
I'insisteixen que ha de dir-se PUTGET. He defensat
la versió Putxet.
Com a Associació hauriem de continuar donant la
batalla pel nom correcte. ¿I si féssim una
campanya de recollida de firmes entre veins,
lingüistes i historiadors? Podeu comptar amb mi.
Salutacions amicals.
Jordi Garcia-Petit
Isaac Albéniz
Acabo de llegir el número 27 de Putxet actiu i vull
fer referència a l'entrevista que es fa a Juan Mario
Cuèllar i concretament a la pregunta "Quin són els
compositors que li agraden més?
El senyor Cuèllar diferencia els catalans i els
espanyols (que em sembla perfecte) però inclou a
Isacc Albèniz en els espanyols, quan aquesta gran
persona va nèixer a Camprodón, província de
Girona (Catalunya), començant precisament ara
les celebracions de l'any Albèniz.
Esperant no ser l’única (pel bé de la nostra
cultura) que hagi apreciat aquesta errada, els
saluda atentament.
MONTSERRAT PAÑELLA
una veïna del Putxet

La Vanguardia, “Cartas de los lectores”, 27-5-2009

Nota de redacció: té raó efectivament, segons la
Vikipèdia: “Isaac Albéniz (Camprodon, Ripollès, 29 de
maig de 1860 - Cambo-les-Bains, Aquitània (França), 18
de maig de 1909) va ser un gran compositor i intèrpret
de piano. No solament es va dedicar a la música per a
aquest instrument: també va escriure obres per a teatre,
sis òperes (més una d'inacabada i tres d'esbossades) i
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En projecte
Adjuntem informació facilitada per l’Ajuntament sobre el projecte de canvi de sentit al triangle
Craywinckel/Pg. Sant Gervasi/tram superior Av. Rep. Argentina, mostrant el moviment de vehicles (fletxes
contínues) i als passos de vianants (fletxes discontínues).
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Bus de barri: 131

Informació d’utilitat
Telèfons
Urgències:
Bombers 080
Emergències 112
Guàrdia Urbana 092
Mossos 088
Policia Nacional 091
Urgències sanitàries 061
Serveis:
Biblioteca Jaume Fuster:
p. Lesseps 20-22, 933684564
CAP Pere Virgili:
av. Esteve Terrades 30, 932594411
CAP Adrià:
c. Vallmajor 34, 932004135
Casal de Gent Gran:
Llar Sta. Cecília
c. Craywinckel 12, 934180612
Casal M.Déu de Gràcia
p. Lesseps 25, 932187403
Espai socio-cultural:
“Espai Putget”
c. Marmellà 13 , 934186035
Serveis Socials Sant Gervasi
c. Saragossa 74, 932563400
Seu de l’Associació de veïns i amics del Putxet
c. Marmellà 13 , 669306164

.

Full d’inscripció
Envieu-lo a: Associació de veïns i amics del Putxet, c. Marmellà 13
08023-Barcelona
Dades personals
Cognoms: ____________________________________ Nom: _________________
DNI: ______________ Data de naixement: ______________
Professió: _________________________________
Adreça: ________________________________________________ C.P.: ________
Telèfon1: ______________________ Telèfon2: ____________________________
Adreça email: ________________________________________________________
Signatura:
Dades bancàries
Nom i cognoms del titular: ____________________________________________
Entitat bancària: _____________________________________________________

   

Núm. del compte:
Quota anual: 22 euros (gràcies per la teva col.laboració)
Signatura:
Data:

 Disposo de temps lliure per a participar activament
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