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AGENDA:
9 d’octubre, dissabte: Inauguració del Centre Esportiu
Municipal PutxetSport. Al carrer Marmellà 23.
16 d’octubre, dissabte: Fira de Productes Artesanals de
tardor. De 10:00 a 20:00 a la Plaça Kennedy.
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Telèfons i adreces d’utilitat
Urgències:
Bombers 080
Emergències 112
Guàrdia Urbana 092
Mossos 088
Policia Nacional 091
Urgències sanitàries 061
Urgències sanitàries Hospital Plató:
c. Plató 21, 933069900
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

PUTXET ACTIU

Edita: Associació de Veïns i Amics del Putxet,
c. Marmellà 13
08023 BARCELONA
Telf. 669 30 61 64
www.avputxet.org
Associació: avputxet@hotmail.com
Putxet Actiu: putxetactiu@avputxet.org
Coordinació i disseny: Jaume Serra
Redacció: Antoni García Gabarra, Carles M.
Cuadras, Francesc Ribera

Seu de l’Associació de veïns i amics del Putxet
c. Marmellà 13, 669306164

L'Associació no necessàriament comparteix ni es fa
responsable de les opinions expresades en
aquestes pàgines pels seus lectors i col.laboradors.

Full d’inscripció
Envieu-lo a: Associació de veïns i amics del Putxet, c. Marmellà 13
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Dades personals
Cognoms: ___________________________________________________ Nom: ________________________________
DNI: ___________________________ Data de naixement: _________________________
Professió: ___________________________________________________________________
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Informe del President

Ara hem traslladat la concentració de vehicles al
carrer Mare de Déu del Carmel.

Al començar el juny arriba la Festa Major del
Putxet, Festa creada, organitzada i realitzada per
l’Associació, amb un dels fins, que és fomentar la
convivència entre la gent del barri, a les hores que
es passen també, uns moments d’esbarjo. Aquest
any el temps ens ha permès portar a terme les
activitats programades que, com ja es tradició
doncs és un festa arrelada, han sigut amb molta
participació.

Hem formulat al Districte la petició perquè es
reguli millor el semàfor que atura els vehicles a la
Rep. Argentina, el causant principal d’aquesta
aglomeració. Desitgem que els comerciants
compleixin i facin complir als seus proveïdors els
horaris i llocs marcats de càrrega i descàrrega, a fi
d’evitar aglomeracions de trànsit.
Aquest canvi, ha fet modificar també l’itinerari del
Bus 131, bus del barri. N’hem tingut reunions
dons volem millorar el seu recorregut i fer- ho
arribar d’una vegada, ara ja és molt més factible
amb aquest canvi, al CAP Pere Virgili, reivindicació
molt antiga i molt reclamada.

Hem tingut la inauguració del Centre SocioSanitari Dolors Aleu, un equipament dins del barri
per a tothom. Recordem que es un Centre de
convalescència i cures palliatives
Parlant d’equipaments sanitaris, hem d’informar
que l’HOSPITAL PLATÓ, situat al carrer Plató nº 21
es l’hospital d’urgències del nostre Districte. Això
vol dir que, tothom hi pot anar per ser atès en cas
d’urgències mèdiques. Disposen de magnífiques
installacions i un bon quadre mèdic. Per a
informació tel. 933 069 900.

Vam tenir la jornada de portes obertes al
seguiment de les obres del Centre Esportiu Putxet.
Desprès es va passar a la informació del Centre,
activitats i tarifes. Aquestes han sigut motiu de
moltes queixes. Per a informació us podem dir que
aquests tipus de Centres són Municipals amb la
gestió privada (com la sanitat en els CAPS) i les
tarifes són regulades, depenent de la inversió feta,
per l’IBE Institut Barcelona Esport (Ajuntament).

Desprès de molts anys, l’Ajuntament ha decidit
millorar els nostres carrers, segons el model de
ciutat establert a la Ciudad de Barcelona, fa uns
quatre anys. Aquest model comporta l’eliminació
de moltes zones d’aparcament de cotxes, donant la
prioritat als vianants, ampliant les voreres, posant
al dia les llums i les clavegueres. Les queixes que
han hagut no creiem que hagin sigut per que
s’arreglen els carrers, el motiu principal ha sigut la
treta d’aparcaments.

Nosaltres hem traslladat, tant al Districte com a la
Entitat, la petició de fer un esforç per millorar
aquestes tarifes, una bonificació, sobretot per la
gent jove (estudiants) i per les famílies (2 i més
fills) per exemple. Ara ja és en funcionament i
realment la gent que hi va està molt contenta.
Oficialment serà inaugurat el 9 d’octubre.
Hem tingut la bona notícia, de moment, que la
finca en el carrer Manacor nº 1 ha passat a ser
Municipal. Diem de moment perquè, ara per ara,
només ens han invitat a conèixer el jardí, que serà
d’ús públic, però i l’edifici? Encara no ens n’han
informat del seu ús futur i no volem que ens passi
com a Portolà 6, que, en el seu dia, ens van dir que
seria un equipament per al barri, i la realitat,
desprès de molt de temps i de moltes preguntes i
de moltes peticions, ha sigut una altra. Al veïnat
del Putxet, del Barri Putxet- Farró, ens hi
manquen equipaments per a la nostra gent
(infants, joves, adults, 3ª edat).

Nosaltres n’hem traslladat les nostres peticions al
Districte, de que NO tots els carrers del nostre
barri poden tenir aquest tractament. Que, on el
model ho permeti, s’han de conservar els
aparcaments, els de zona verda, i que les voreres
realment siguin per als vianants, no per a
aparcament de motos. També que cal treure tots
els cables aeris.
El parc del Putxet, serà ampliat en la seva
superfície, aprofitant el solar del carrer Manacor /
Homer, aquell solar que un dia l’Associació va
demanar que fos utilitzar provisionalment com
aparcament per als veïns. Ara era un aparcament
no controlat i un lloc problemàtic. Aviat es
transformà en parc, amb equipaments d’esbarjo,
conservant uns llocs d’aparcament per als
residents del barri.

Us hem de informar amb satisfacció que, un cop
revisada per part del Ajuntament, la petició
documentada,
per
part
de
l’Associació,
l’Ajuntament ha reconegut que el nom correcte del
nostre barri és PUTXET i no PUTGET.

En aquest mes d’agost s’ha efectuat el canvi de
sentit de circulació en el triangle de Craywinckel,
Pg. Sant Gervasi, Rep. Argentina, atenent la petició
dels veïns del carrer Craywinckel, a fi de pacificar
el trànsit i així millorar la qualitat de vida dels
veïns.

Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Obres al barri

Festa Major 2010

Els jardins de Manacor, que passaran a formar part del
Parc del Putxet, amb les obres ja avançades
Cantada d’havaneres, aquest any amb molt públic

Un grup de palmeres d’una antiga torre enderrocada
sobreviu la remodelació per damunt del futur nou espai
de jocs infantils de Manacor

Exhibició de dansa del ventre a l’”Espai Putget”

El tram inferior del carrer de Ferran Puig, de Manacor a
Ballester, gairebé acabat

La festa infantil va ser l’últim acte de la Festa Major. El
dinar de germanor es va haver de suspendre per la pluja
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Piscina de les noves installacions esportives municipals
a Marmellà 23

Carrer de Suïssa, recentment reformat, amb l’arbrat
encara pendent

Nou futur equipament a Manacor 1

El carrer de Roca i Batlle, acabat de reformar, ha passat
a ser de plataforma única. Immediatament les motos
han passat a ocupar la vorera de dalt.
Sense que se sàpiga encara quina serà la seva destinació
com a equipament, l’Ajuntament ha esdevingut
propietari d’aquesta gran torre amb jardí al carrer de
Manacor número 1. Els jardins s’han mostrat al públic
el passat 19 de setembre en una jornada de portes
obertes.

Acabades les obres de restauració exterior de Portolà 6
(ara “Villa Matilde”). La restauració interior la farà
l’Associació Alba per al seu centre educatiu especial. La
casa l’havia demanat l’Associació de Veïns i Amics del
Putxet com a casal pel barri, qüestionant la seva
idoneïtat com a escola. De fet el centre educatiu s’haurà
de repartir entre aquest edifici i l’antiga escola bressol
del carrer Agramunt.
Un magnífic exemplar de pebrer dóna ombra a una de
les terrasses de la finca.
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fet Tallander no era pas eclesiàstic, ja que Mossèn,
síncope de Mossenyer o Monsenyor, era el
tractament de respecte que hom donava als
cavallers que no essent nobles, gaudien d’algun
privilegi o honor militar.

Collaboració

Histories de
Mossèn Borra

l’antiga
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Barcelona:

Tallander va ser un personatge culte i enginyós,
que exercí funcions diplomàtiques. El seus
contemporanis el consideraven un bon gramàtic,
molt subtil en tota mena d’acudits i facècies. En
1413 va ajudar al rei Ferran I amb quantiosos
préstecs, i li va fer costat durant l’assetjament de
Balaguer, on s’havia fet fort el comte d’Urgell,
legítim aspirant al tron. A canvi Mossèn Borra va
obtenir beneficis per a sí mateix i per als seus fills.
Tenia propietats a Barcelona. L’any 1444 l’actual
carrer Elisabets es deia carrer de la Torre de
Mossèn Borra.

Continuant amb la crònica de la visita a la catedral
de Barcelona (Putxet Actiu, no. 30), parlarem ara
d’Antoni Tallander, conegut com Mossèn Borra,
que va ser un interessant personatge de la baixa
edat mitjana, el sepulcre del qual es troba en el
claustre de la catedral.
Un sepulcre molt curiós
Prop de la capella de Santa Llúcia, fent angle amb
l’entrada a l’Archivum, hom pot contemplar,
llaurat en un mur del claustre, el sepulcre d’Antoni
Tallander. A la làpida de bronze es llegeix: Hic jacet
Dominus Borra miles gloriosus. Facta fuit sepultura
ista anno Domini MCCCCXXXIII. Tallander està
representat
jaient,
empolainat
amb
gales
cortesanes i lluint un adorn de cascavells que
pengen d’una cadeneta a l’orla del seu vestit.
Possiblement sigui el personatge més famós de la
catedral, més que els seus illustres veïns, el bisbe
Arnau de Gurb (que va iniciar la construcció de la
seu) i el canonge Francesc de Santa Coloma, el
sepulcre dels quals són a la capella de Santa
Llúcia.

La seva fama era tan gran que el poeta medieval
Ausiàs March li dedicà alguns cants del seu
Cançoner:
¡O quant és foll
qui tem lo forçat cas,
o contraquell
remey és demanant,
e qui poder
se troba molt bastant
e nol coneix,
penssant l'aver escàs!
Participació a Constança
La seva gestió diplomàtica més notable data de
1417-1418. Comissionat pel rei, viatjà Tallander a
Alemanya, acompanyat d’escuders, servents i
músics (trompeters i ministrers), a fi de participar
en el Concili de Constança, portant instruccions
secretes del seu sobirà i de passada esplaiar
Segismunt, emperador del sacre imperi romànic
germànic.
Eren temps de greu crisi per a
l’Església, doncs regnaven tres papes Joan XXIII,
Gregori XII i Benet XIII. Es va celebrar un conclave
que va declarar als dos primers antipapes i es va
suspendre a divinis al tercer (el papa Lluna).
Aleshores es va elegir únic i legítim papa a Martí V,
que regnà fins 1431. Una butlla del papa de febrer
de 1418, agraïa a Mossèn Borra el seus excellents
serveis.
El Privilegi reial per beure tota mena de vins
El que li ha donat merescuda fama a Antoni
Tallander, de sobrenom Mossèn Borra, va ser un
divertit Privilegi permetent beure de tota mena de
vins, atorgat pel rei Alfons el Magnànim, V d’Aragó
i IV de Catalunya, a Castel-Nuovo de Nàpols, el 30
de desembre de 1446.

La doble imatge ens mostra l’estat original del sepulcre
en 1433 (esquerra) i l’aspecte actual (dreta), amb la
decoració pictòrica esborrada pel pas dels segles. Tot i
que el sepulcre data de 1433, Tallander va morir en
1446, possiblement a Castel-Nuovo, a l’entrada de
Nàpols. El sepulcre de Mossèn Borra gaudia d’interès
turístic i cultural per als visitants de la Barcelona del
segle XIX, doncs es descriu a la Guía-Cicerone de
Barcelona (1847) d’Antoni Bofarull, i a Viage literario a
las Iglesias de España, tomo XVII (1851) de Jaime
Villanueva.

Redactat en llatí i traduït al castellà, comença el
Privilegi més curiós de la baixa edat mitjana dient:
“Nos, Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Aragón
y de Sicilia aquende y allende Faro, de Valencia, de
Jerusalén, de Hungría y las Mayorcas, de Cerdeña,
de Córcega, Conde de Barcelona, Duque de
Athenas y Neopatria, y también Conde de Rosellón
y Cerdaña. Por cuanto vuestra virtud de vos el
magnífico, noble y amado nuestro Mossen Borra.”

Breu historia del personatge
Antoni Tallander va néixer a Barcelona cap el
1358. De sobrenom Mossèn Borra, va ser joglar de
la cort del rei Martí I l’Humà, de Ferran I
d’Antequera i del seu fill Alfons V el Magnànim. De
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va aparèixer traduït al castellà com “Anécdota del
Día” en el Diario de Barcelona de 31 de desembre
de 1792.

“Así pues, no pudiendo alimentaros de otra
leche, es preciso uséis del vino, que siendo
bueno, se llama leche de viejos, a causa de
que les alarga mucho la vida. En esta
atención por el tenor de las presentes
concedemos licencia y plena facultad a vos
el dicho noble Mosén Borra, en esta nuestra
Carta, para que por todo el tiempo que viváis
podáis libre y seguramente, y sin incurrir en
pena alguna, beber y echar tragos, una,
muchas, muchísimas y repetidas veces, y
aún más de lo que conviene, de día y de
noche, en cualquier lugar y a todas horas en
que os diere la gana y fuere de vuestro
gusto, aunque no tengáis sed, de toda
especie de vinos.”
El document original d’aquest Privilegi es
conservava a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, però els
historiadors i arxivers mai el varen trobar. Tampoc
el va trobar l’autor d’aquest text. Actualment es
considera document apòcrif, malgrat que hi ha
dues còpies manuscrites que daten del segle XVII,
conservades una a la Casa de l’Ardiaca (edifici
situat en front de la seu), i l’altre a la Biblioteca de
la Universitat de Barcelona.

Portada de la novela històrica de l’autor d’aquest article,
de la que Mossèn Borra n’és un dels protagonistes

Assentada la fama del Privilegi, el seu elevat
contingut jocós, i l’afecció al vi dels ciutadans,
varen propiciar la seva difusió. Es publica en llatí o
traduït al castellà amb comentaris erudits, en
diversos llibres publicats en els segles XIX, XX i
XXI. L’últim es titula El vino de Caná, novella
històrica apareguda el 2009, que té a Mossèn
Borra com un dels protagonistes. Interessants
cròniques sobre la seva vida i el seu sepulcre a la
catedral apareixen de tant en tant en el diari La
Vanguardia.

La imatge ens mostra una pàgina de la còpia
conservada a la Universitat de Barcelona. Forma part del
manuscrit titulat Cosas varias y notables sucedidas en
estos nuestros tiempos, compilat el 1626 per Fray
Gaspar Vicens. Clarament podem llegir “Alfonsus Dei
gratia, Rex Aragonum, Sicilia, cifra et ultra…”, frase
inicial del Privilegi.

Carles M. Cuadras
Universitat de Barcelona.

Com es va fer famós el privilegi?
La tradició per l’existència del Privilegi es va iniciar
per una menció en el Libro de las grandezas y
cosas memorables de la antiquísima, insigne y
famosa ciudad de Tarragona (1572), de l’escriptor i
arqueòleg Lluís Pons d’Icart. Dos segles més tard
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Al barri hi havia molts cinemes. Hi anàvem els
dissabtes a la tarda.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Marmellà i Claudi Sabadell
Li preguntem la dedicació del carrer a Claudi
Sabadell. Ambdues bandes del carrer de Marmellà
eren camps sense urbanitzar i després s’hi
construïren torres. Al capdamunt del carrer
Hurtado n’hi havia una de molt gran. Tocant al
carrer de Portolà hi havia la d’en Claudi Sabadell,
industrial barceloní. Amb el seu cotxe, conduït pel
xofer, entrava i sortia cada dia del garatge. No
tenia tractes amb els veïns però la seva dona sí que
en tenia. Ella bevia la llet de la cabra que treia a
pasturar pel carrer Marmellà. No tingueren
descendència. Ell va donar diners per finançar una
escalinata i uns bancs per al que era aleshores un
camí de pedres i ara és el carrer de Claudi
Sabadell. Fa uns anys l’Ajuntament hi collocà 3
escales mecàniques que són un gran ajut per a
tots.

Entrevista amb en Joan Franco
Ens obre la porta de casa la seva dona, Maria Rosa
Cirera, i ens ofereix cafè i begudes. En Joan està
assegut al sofà i li fem una foto. De seguida ens
explica alguns dels seus records.

Joan Franco, a casa seva

L’home
Va néixer al carrer Buscarons l’any 1924. Després
els pares, de procedència aragonesa, es mudaren
al carrer El Caire i més tard al de Marmellà. En
esclatar la guerra civil un enginyer que vivia a la
Torre Verda, a la cruïlla de Marmellà i Hurtado, se
l’endugué a Suïssa i Alemania. Allà aprengué
alemany que li serviria després com enginyer de la
Siemens. L’any 1945 s’installà en el pis on viu ara,
a l’avinguda República Argentina. Als 36 anys es
casà amb la Maria Rosa i tingueren una filla, la
Marta.
Finestrals amb vistes
Unes grans finestres de la sala d’estar ens
ofereixen vistes singulars. Des d’una d’elles, el
viaducte de Vallcarca. Des d’una altra, el Parc
Güell i el litoral. A sota de la casa, els jardins de
Mercè Rodoreda.
El viaducte el començaren a fer l’any 1910, doncs
fins aquell moment s’havien de baixar i pujar les
escales per creuar la riera de Vallcarca. Els treballs
foren interromputs per la I Guerra Mundial i
després l’acabaren. Els vehicles més pesants
només el podien creuar per la part central de la
calçada. Per això més endavant hi van reforçar els
laterals.

Escales de Vallcarca (1909). Calia utilitzar-les abans que
es fes el viaducte

Botigues de República Argentina
A la confluència amb el carrer El Caire hi havia la
tenda de queviures d’en Burillo, on torraven cafè i
feien neules. Més avall, a mà dreta, hi havia un
manyà i una farmàcia que després ha estat
renovada. També una carboneria, ensems amb
llenya que els arribava en sàrries.

Els jardins que ara duen el nom de Mercè
Rodoreda eren un cau de rates i plens
d’escombraries. Fins que la Mònica Marambio, que
era una dona fantàstica i molt activa, va dir que
allò s’havia d’enjardinar. Era capaç d’enfrontar-se
a qualsevol polític. Vaig assistir a la primera reunió
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de que es va fer al Collegi Siervas de San José –
avui Escola Súnion- i li vaig donar el meu suport.
Aquest fou l’embrió de l’Associació de veïns i amics
del Putxet i jo en sóc el soci número 6. L’objectiu
fou assolit. Els veïns els anomenàvem Jardins de
la Muntanyeta i anys després molts volíem que
haguessin estat dedicats a la Mònica.
Jocs infantils
A què jugàvem de petits? El punt de reunió era
l’encreuament dels carrers Espinoi i Hurtado. On
ara és la plaça Marià Manent hi havia un fanal
molt gran. Al davant hi havia una bòbila on coïen
rajoles, teules i obis per a les gallines, tot fet
d’argila. Jugàvem a declarar-nos, els nois a les
noies, a plantats i deslliurats, a picar baldes i
timbres. Construíem carretons amb fustes i
coixinets de boles amb els que davallàvem el carrer
Hurtado a tota velocitat.

El tramvia 22 sortint de Plaça Catalunya (any 1934). No
us perdeu l’interessant film rodat des d’un tranvia el
1908, a la pàgina web www.avputxet.org.

Carrer de Balmes
Dedicació del carrer
Enguany es commemora el segon centenari del
naixement d’aquest religiós, pensador i polític,
Jaume Balmes Llucià i Urpià (Vic 1810 – 1848) que,
malgrat la seva curta vida, deixà escrits sobre
matèries tan diverses com les religions, la teologia
apologètica cristiana, l’ètica personal i collectiva,
la filosofia i la política. Els 4 darrers anys de la
seva vida visqué a Madrid.

Imatge dels anys 20 on s’endevina a la dreta el que seria
el futur carrer Marmellà (del llibre de l’Ajuntament de
Barcelona-2003 citat a la pàgina següent)

Tramvies del barri
Per la República Argentina hi circulaven tres línies:
el 22, el 23 i el 26. Totes tres pujaven i baixaven
per Pg. de Gràcia i Gran de Gràcia. El 22 anava
des de les Drassanes fins a la plaça Bonanova. El
23 des de la plaça Catalunya fins a l’avinguda del
Tibidabo. I el 26 arribava a Penitents al capdamunt
de República Argentina. Un altre tramvia pujava
des
de
Craywinckel
fins
al
Casino
de
l’Arrabassada. Hi havia un personatge conegut
com “el Ciero” perquè venia “El Noticiero Universal”
dalt del tramvia.
A començaments del segle l’electrificació dels
tramvies fou molt ràpida. Les dècades 10 i 20 foren
una època d’esplendor dels tramvies barcelonins.
Duien un o dos tròleis per a la captació del corrent
elèctric. N’hi havia d’un i de dos pisos. Aquests
darrers tenien el pis de dalt cobert o descobert i
per això se’ls coneixia com “imperials” (a la
intempèrie), precursors del bus turístic actual.

Mostra de productes artesanals a la Plaça Kennedy (juny
de 2007)

Traçat del carrer i places
És una de les poques vies que travessen la ciutat
de muntanya a mar, des de la falda de Collserola
fins a tocar les rondes, en el glacis de les antigues
muralles de la ciutat. Des de la plaça John
Fitzgerald Kennedy (Brookline, Massachussetts,
1917 – Dallas, Texas, 1963) baixa fins al carrer
Pelai. La part alta que correspon al nostre barri
davalla fins a la ronda del General Mitre (Buenos
Aires 1821 – 1906), personatge polifacètic que
arribà a President de la República Argentina.

En Joan és un apassionat pels tramvies. Ens deixa
un llibre sobre Tramvies de Barcelona: catàleg de
material mòbil de Fèlix Zurita, MAF Editor,
Barcelona 1988, on hem pogut completar aquesta
informació i reproduir-ne una foto. Ens acompanya
a la porta per acomiadar-nos.
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riera (a l’alçada del carrer Pàdua) hi havia el
parc abandonat de Can Brusi.

Tramvia, ferrocarril i metro
La llera de la riera, també anomenada del Frare
Blanc, fou coberta abans de la guerra civil. El 1863
la Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Sarrià
inaugurà el tren a vapor que unia els dos
municipis. El 1954 entrà en servei un nou ramal
des de la plaça Galla Placídia a la de Kennedy. Des
d’aquí enllaça amb el Tramvia Blau, inaugurat el
1901, que abans de installar-s’hi el funicular
pujava fins a Vallvidrera. A la plaça Joaquim
Folguera hi ha una altra estació que, malgrat que
inicialment fou denominada Núñez de Arce, des de
1980 duu el nom El Putxet, per decisió dels
Ferrocarrils de la Generalitat. La plaça està en
obres doncs hi faran la connexió amb la línia 9 del
metro i mantindran la grafia amb x.

Cartell de les actuals obres del metro

En la plaça Kennedy s’hi fan periòdicament
mostres de productes artesanals. Baixant a
l’esquerra trobem la plaça de Narcisa Freixas i
Cruells (Sabadell 1859 – Barcelona 1926),
compositora i pedagoga, que ha estat recentment
eixamplada, en guanyar l’espai en forma L de la
calçada i unir-la amb els edificis que la delimiten,
amb bancs nous i alguns lledoners replantats de la
plaça que hi ha una mica més avall a la dreta, de
Joaquim Folguera i Poal (Santa Coloma de Cervelló
1893 – Barcelona 1919), poeta i crític literari. El
nom d’aquesta segona plaça fou canviat en 1939
pel de Gaspar Núñez de Arce (Valladolid 1832 –
Madrid 1903), poeta i polític, i en el Nomenclàtor
de 1980 fou recuperada la dedicació original.

La nevada del 1962. © Institut Cartogràfic de Catalunya.
Fotografia propietat d’aquest Institut, cedida
gratuïtament per a la realització d’aquest article,
disponible a www.icc.cat

A l’extrem superior del carrer Balmes, el túnel del
ferrocarril passa més profund doncs el carrer té
més pendent que el tren. Per això s’han de pujar
tants graons a l’estació Avinguda del Tibidabo.
Arran de la nevada del Nadal del 1962 alguns
barcelonins lluïren llur destresa i la vestimenta
d’esquí, pujant amb el tren fins el capdamunt i
esquiant Balmes avall.

Plaça Narcisa Freixa, estat actual després de la
remodelació

Riera de Sant Gervasi
Abans de la seva urbanització el carrer Balmes era
una riera. La Mercè Rodoreda (Barcelona 1908 –
Girona 1983) ens ho explica en el pròleg de Mirall
Trencat (1975):
Darrera de casa, quan jo era petita, el que
ara és carrer de Balmes era la riera de Sant
Gervasi de Cassoles. A l’altra banda de la
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PUTXET: A LA FI RECUPEREM LA
GRAFIA CORRECTA!
Des del número 25 de Putxet Actiu de setembre 2008 que
varem encetar aquesta polèmica l’hem continuada en el
següents números de l’Informatiu amb més informació
que aportés llum sobre la grafia més adequada:
desembre 2008, setembre i desembre 2009 i abril 2010.
Llibres de l’Ajuntament: Jesús Portavella
Transcrivim un text del llibre Els carrers de Barcelona:
Sant Gervasi de Jesús Portavella, editat el 2003 per
l’Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal, Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, pàgina 210:
“Putget, nom que prengué el turó de Puigdalsen en el
segle XIX. Si bé en molts documents fou escrit com
Putxet, nom que ha perdurat durant molts anys i és el
que popularment ha tingut més acceptació, oficialment
fou canviat per Putget per la Ponència del Nomenclàtor
de carrers de Barcelona, el 1980. Segons Joan
Coromines en la seva obra Onomasticon Cataloniae,
volum VI, pàgina 306, podem llegir Putxet diminutiu de
puig = Putget. Com que és un diminutiu de puig, va
semblar més correcte mantenir la lletra “g” en lloc de la
“x”. Sembla també que s’acostaria més al seu significat
si fos escrit com Puiget”.

La Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Barcelona ha resolt finalment quins han de ser el nom i
la grafia correctes del nostre estimat barri. I ens han
donat la raó sobre el nom que utilitza la nostra
Associació des de la seva fundació l’any 1996 i que
després han adoptat també altres entitats del barri com
Art Farró-Putxet o PutxetSport.

Al llibre Diccionari Nomenclàtor de les vies públiques de
Barcelona, també d’en Jesús Portavella i editat el passat
mes de Maig per l’Ajuntament hi podem llegir:
“Putget, carrer del - Condueix al turó del Putget, nom
que prengué el turó de Puigdalsen en el segle XIX.
Putxet, abans de 1900. Putchet, abans de 1852”.

El Nomenclàtor de 1980 introduí un canvi que s’ha
demostrat erroni. Pensem que rectificar és de savis,
encara que sigui 30 anys més tard. Des d’aquí volem
agrair la dedicació i el suport de totes les persones de
l’Ajuntament i del barri que han fet possible recuperar la
grafia anterior, mirall de la pronúncia Putxet!

L’Avinguda del Tibidabo, amb el Putxet a l’esquerra i
Montjuïc en darrer terme. Font: Els carrers de Barcelona:
Sant Gervasi, pàgina 210 (de Jesús Portavella)

Institut d’Estudis Catalans
El juny de 2009, a petició de la nostra Associació, la
seva Secció de Filologia ens envià un escrit en el que
deixava clara la seva aposta pel nom Putxet. En el
número 28 de Putxet Actiu de Setembre 2009 vam
reproduir íntegrament aquest escrit, del qual ara
extraiem uns paràgrafs:

Correu del lector
Benvolguts amics:
Els veïns que vivim prop de la cruïlla Homer/Pàdua fa
temps que observem i patim les freqüents topades que hi
ha en aquesta cruïlla. És normal que així sigui, des del
moment en que el carrer Pàdua s'ha convertit en una
carrer d'accés al Putxet des de C/ Balmes - El Farró.

“...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 nom puig, per la
qual cosa manté la pronúncia sorda del mot del qual
deriva.”

A la cruïlla Pàdua/Berna, anterior a la d'Homer, els
vehicles de Pàdua tenen preferència: els vehicles que
venen per Berna tenen un "Cedir el Pas" pintat a terra i
amb el senyal corresponent.

“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 [Z] (o
africat [dZ]), sinó d’un derivat català del nom puig, que
representa 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.”

A la cruïlla següent, són els vehicles de Pàdua els que
han de cedir el pas als que pugen per Homer, que tenen
la dreta i que també és un carrer d'accés al Putxet. Els
vehicles que venen per Pàdua no s'ho esperen i el
resultat són nombrosos accidents per topades entre
vehicles, amb ferits, com la Guàrdia Urbana sap molt bé.
A la cruïlla hi ha un mirall, pero l'angle de visió dés
d'Homer no és adequat, ni ho pot ser degut a les finques
que hi ha a la cruïlla.

Finalment arriba el canvi de nom defensat per
nosaltres: Putxet!
A l’octubre de 2009 varem remetre l’escrit de l’Institut
d’Estudis Catalans a la Regidoria del Districte SarriàSant Gervasi per tal que el fes arribar a la Comissió del
Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona a fi que
revisessin la seva postura. Tot i la nostra insistència
posterior fins ara no n’havíem rebut cap resposta.

Ja fa mesos que jo mateix, i em consta que també altres
veïns, han fet escrits a l'Ajuntament, al Districte,
demanant posin un "cedir el pas" al carrer Pàdua. O al
carrer Homer, si ho prefereixen, pero a un dels dos. Puc
aportar els meus escrits.
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L'efecte ha estat nul fins ara, i mentre seguim tenint
accidents, alguns amb ferits, a la cruïlla indicada.
L'Ajuntament contesta que "ho han passat al servei
corresponent" (Trànsit? Senyalització? ...?). Però els
mesos passen i seguim tenint accidents.
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coordinades les futures actuacions pendents, tant
d’obres noves o de remodelació, o urbanístiques, com de
serveis i dotacions.
2- Que les intervencions en el verd públic es fonamentin
sobre el caràcter essencial del turó del Putxet, en línia
en el que l’Elvira Farreras va recollir en el seu llibre,
“Adeu, Putxet”.

Fins ara no havia pensat en que el recolzament de la
nostra Associació potser podria ajudar a desllorigar
aquesta situació, que fa temps que dura i no es resol.

3- Que les obres que s’estan desenvolupant en el vessant
sud-oest del parc incorporin una franja major
d’estacionament en àrea verda, encara que no més –ni
menys- sigui una retícula arbrada, que ajudi a palliar la
carència de l’espai veïnal.

Cordialment,
Josep Gil Ventura
Associat

Tot esperant veure complaguts els seus requeriments i
rebre la seva resposta, el saluden atentament els
sotasignants, a Barcelona, 13 de juliol de 2010.

Senyor Francesc Ribera, President:
El Turó del Putxet és un dels elements notables
configuratius de l’estructura verda que relaciona la
ciutat de Barcelona amb la serra de Collserola i el mar.
El Pla General Metropolità del 75 va qualificar part del
turó com a parc urbà, però el barri va quedar fortament
densificat. La seva morfologia urbana és complexa i, a
més, el teixit queda interromput pel traçat de la Ronda
del Mig. Hi ha seriosos problemes d’accessibilitat, de
mobilitat i d’estacionament que incrementen la seva
endogàmia i poca funcionalitat.

Xeixa Rosa
Blanca Reyes
Mario Lucarda
Rafael Gómez
Alfred Fernández de la Reguera
Nurith Levy

Avui ens hem trobat amb una mala notícia pel nostre
barri i tots els nostres veïns.

L’únic espai realment disponible és l’espai verd del parc.
Per tant, cal que aquest pràcticament únic avantatge
que té el barri sigui molt mesurat, i que permeti
resoldre, amb qualitat, algunes d’aquestes mancances
essencials assenyalades.

Vivim a Sant Gervasi. Sempre he pensat que el nostre
barri no tenia prous equipaments, però teniem
l’esperança que això poc a poc s’arreglaria. Tindriem
biblioteca, poliesportiu, casal…. Com a tants d’altres
barris de Barcelona.

Les recents intervencions no són suficients, no tenen
encara l’abast necessari i no responen a un
plantejament prou coordinat. Les actuacions viàries en
plataforma única han de contemplar-se amb un sentit
global de les intervencions, al igual que la distribució
dels equipaments i la permeabilitat (no és el mateix el
nord que el sud del turó). El nou enjardinament del
carrer Manacor ha de mantenir l’àrea verda
d’estacionament de servei al barri i, per tant, s’ha
d’ampliar, imaginativament, dins l’espai de parc. Sabem
que estudis prou recents realitzats per la UPC i
presentats davant de la regidora i del servei de Medi
Ambient anaven en aquest sentit

Fa dues setmanes es va inaugurar Putxetsport al carrer
Marmellà. Segons el projecte inicial això hauria de ser
una zona esportiva pel barri. Només demanavem una
pista de bàsquet/futbol-sala i una piscina. Sense luxes.
Pensant en els nostres fills.
Quina ha estat la nostra sorpresa quan al visitar les
installacions, en cap moment hem pensat estar en unes
installacions municipals. On és la pista? Segons la
persona que ens informava podria molestar els veïns de
davant i en lloc de l’esmentada pista… han fet un
solàrium. El mateix servei. No hi ha prou tecnologia per
a insonoritzar un poliesportiu?

A més, respecte del nostre parc, per la seva magnitud i
posició estratègica a Barcelona, el seu disseny, i la
qualitat del mateix, haurien de vincular-se estretament a
l’esperit que van concebre pels parcs de la ciutat els
mundialment reconeguts Antoni Gaudí, J.C.N. Forestier
i N.M. Rubió i Tudurí, per posar el llistó allà on
correspon. De “parc urbà a ciutat parc”.

La sorpresa ha continuat al parlar de preus.
La meva pregunta ha estat: Però no era municipal? La
resposta: El terreny sí, però la gestió és privada. Ah!!!!!!
Al nostre barri ens han tornat a colar un gol! És que no
tenim dret als serveis públics? Què ens queda, amb la
illusió que haviem posat? Queixar-nos i no votar-los!

La reivindicació que manifesten amb aquest escrit els
veïns del sector sud del Putxet són sobre les qüestions
següents:

Gràcies,
Angels Sánchez

1- Que es redacti finalment el Pla Director estratègic del
Parc de Putxet, en el que quedin reflectides, acotades i
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