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Informe del President

Crònica en imatges

Quan arriba Juny arriba la Festa Major del Putxet.
L’Associació de veïns i amics del Putxet, en el seu
ànim de fomentar la germanor entre la gent del
barri, organitza aquesta festa. Festa en la que
s’intenta que tothom passi unes estones d’esbarjo,
en diversos actes, de distintes modalitats, en llocs
emblemàtics, inclòs en alguns indrets poc
coneguts encara.

Festa Major 2012
Com deia el President en el programa de la Festa
Major d’enguany, de l’1 al 3 de juny, una de les
prioritats
de
l’Associació
és
fomentar
la
companyonia, l’amistat, entre la gent del barri, i
per això, fa uns quants anys, vam decidir fer la
Festa Major i ara ja és una festa arrelada en el
nostre barri, ara ja és tradició. Tothom l’espera i
relaciona primers de juny amb Festa Major.

Sí, també hi hem hagut de retallar pressupost,
però aquest any podem dir que els resultats han
sigut positius, tant en l’àmbit participatiu com en
l’àmbit econòmic. Esperem que, en la propera
Festa, no haguem de retallar actes o abaixar la
seva qualitat,
per manca de participació
econòmica del veïnat.
Com a novetat podem citar la Memòria Històrica
del Putxet, on hem presentat persones que han
viscut sempre en el nostre barri, que ens han
explicat les seves vivències, que en han explicat
com era el nostre barri, el Putxet. Continuarem
donant a conèixer les vivències de la nostra gent,
tant mitjançat conferències com publicant-les en el
nostre Full
Putxet-Actiu. Volem conservar la
nostra identitat.

“Fira del pagès” a la Plaça Kennedy

També volem conservar la nostra cultura, i per
això promourem actes com la ballada de sardanes
que farem el proper dissabte 20 d’octubre a la
plaça Narcisa Freixas.
Si us sembla bé, si voleu que fem aquest tipus
d’actes, no falleu, participeu-hi.

La primera festa Major del Putxet fou a l’octubre de
1996, dins de la Comissió de Festes de la Festa
Major de Sant Gervasi, i així continuà fins l’any
1998. L’any 1999, del 5 al 11 de juny, la Festa va
ser desenvolupada íntegrament per la nostra
Associació, ja separada de la de Sant Gervasi.
D’aquesta forma ha prosseguit de forma
ininterrompuda fins els nostres dies, llevat de l’any
2001 que no es va fer.

Hem demanat, un cop més, aquesta vegada més
oficialment, que els jardins nous del carrer
Manacor portin el nom de l’Elvira Farreras.
Considerem
adient
que
les
persones
emblemàtiques del nostre barri, sigui per una raó o
una altra, tinguin el seu nom en un lloc del nostre
barri.
Ahhhh! Per fi ens han collocat les baranes al ptge.
de la Costa, adequadament. Esperem que, a
l’arribada i durant el nou curs acadèmic, es
conservi tot en bon estat, no tirem en orris les
millores aconseguides, sobretot desprès del temps i
esforç que ens ha costat.
Podem avançar que farem els passos necessaris
per disposar, en l’Espai Putxet, d’un lloc per
intercanviar llibres d’una manera totalment
gratuïta, com una Biblioteca Popular.

Preparant el rom cremat

Enguany la Festa Major va ser un èxit total, tant
d’actes com de públic. Es va fer la Fira de Pagès
divendres i dissabte, a la plaça Kennedy. A la tarda
del divendres, va tenir lloc la presentació sobre la
Memòria oral del barri del Putxet, de la qual
parlem en aquest número. Al vespre,al parc del

Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Fins aquell moment ens havíem pogut lliurar de la
pluja. Però com també acostuma a ser tradició en
la nostra Festa, al matí del diumenge la pluja ja va
fer un primer avís, en començar el concurs de
pintura ràpida als jardins de Mercè Rodoreda.
Durant la festa d’animació infantil amb El Flabiol,
al parc del Putxet, el sol va tenir una aparició
radiant. Al migdia es feu el dinar de germanor en el
mateix indret.
Al vespre, en la plaça Marià Manent, després del
lliurament del trofeu de pintura ràpida, començà
sota la pluja incipient el concert de cloenda amb
guitarra clàssica de Mario Cuéllar i Montse
Mitjans. La pluja anava in crescendo i malgrat això
els concertistes i el nombrós públic assistent
seguien una peça rere l’altra. El tècnic de so, al
final de cada melodia deia “una més”, tot protegint
els aparells elèctrics. Quan ens digué “la darrera”,
la parella concertista interpretà Cachimbo, peça
xilena en homenatge a la seva amiga Mònica
Marambio, primera Presidenta de l’Associació. Ni la
intensa pluja va poder amb la voluntat dels
participants aixoplugats sota els paraigües!

Exhibició de tallers a l’Espai Putxet

Cua per al vermut amb jazz als jardins de Portolà 6

El dissabte començà amb la mostra de tallers
oberts d’entitats del barri, a la plaça de l’Espai
Putxet, amb danses del ventre, country, arts
marcials, dansa àrab, balls llatins i body balance.
Una novetat va ser el vermut (oliva i sifó) amb jazz,
per l’Óscar Bernat Jazz Trio, als adients i
ombrívols jardins de Portolà 6. A la tarda els
campionats de petanca, amb lliurement posterior
dels trofeus. I al vespre la gran botifarrada i el ball
de Festa Major per l’Orquestra ABS BAND.

Molts dels equipaments i millores que gaudim en
aquest barri són fruit de la iniciativa i tenacitat de
la Mònica al llarg dels anys, així com molts dels
actes culturals i socials com és la Festa Major.
Cada any la Festa va a més. Us emplacem a
participar-hi de nou l’any vinent.

Començant a coure les botifarres per al sopar
del dissabte

El concert de guitarres es va haver d’escurçar per culpa
de la pluja

Espectacle infantil el matí del diumenge
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Montserrat

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Però el que també ens va dir la Lluïsa és que ell
llegà a l’Ajuntament de Barcelona el solar que hi
havia davant de casa seva, carrer Hurtado número
6, perquè fos una plaça. En inaugurar
l’Ajuntament aquesta plaça el 1996 la va dedicar al
poeta del nostre barri Marià Manent i Cisa (18981988) però deixà sense reconeixement el generós
llegat fer per en Josep Sala.

Josep Sala i Ardiz: un
reconeixement pendent
En Josep Sala i Ardiz va néixer Barcelona el 1875 i
va morir en la nostra ciutat el 1980.
Com ens va fer saber la Lluïsa Corrons, en
l’entrevista feta per a la Memòria Oral del barri i
que publiquem en aquest número de Putxet Actiu,
en Josep Sala fou un colleccionista d’art. Reuní
una important collecció de pintura realista,
especialment d'autors catalans dels s. XIX i XX, i
que a la seva mort passà, per donació, al museu de
l'Abadia de Montserrat. Acceptar aquest llegat fou
un gran pas endavant en el patrimoni del museu
doncs s'hi troben algunes de les obres més
conegudes de Marià Fortuny (El venedor de
tapissos), Santiago Rusiñol (Cafè de Montmartre, El
pati blau), Ramon Casas (Madeleine, Au Moulin de
la Galette, Abans del bany), Joaquim Mir, Isidre
Nonell i Francesc Gimeno (La petita i el bon
companyó). També hi són representats Pablo
Picasso (època jove), Joaquim Vayreda, Ramon
Martí i Alsina, Joaquim Sunyer, Hermenegild
Anglada i Camarasa, etc.

Plaça de Marià Manent. El cedre que es projecta sobre
l’edifici del fons va ser plantat per l’Associació

Els veïns del Putxet creiem que ha arribat l’hora de
fer justícia amb el Sr. Josep Sala i Ardiz, tot
reconeixent el llegat que ens deixà per al barri, i
així esmenar l’error comés en la inauguració de la
plaça el 1996 quan únicament la Lluïsa alçà la veu
per
protestar
enèrgicament
contra
aquest
injustificat oblit.
Fes-nos arribar fotografies i documents antics
d’interès del nostre barri, el Putxet. Les
publicarem al full Putxet Actiu i formaran part
del arxiu gràfic que penjarem al web de
l’associació.
Envia’ls per correu electrònic, correu ordinari o,
si ens avises, ho passarem a buscar, en farem
còpia i te les tornarem tot seguit.
Agraïrem la teva collaboració i la teva
participació.

Au moulin de la galette, de Ramon Casas (Museu de
Montserrat)

En aquesta pàgina web s’hi poden veure algunes
de les obres llegades per Josep Sala que són
presents al museu de Montserrat.
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Quan em vaig casar ens vam installar a la torre
d’Espinoi. Després, durant un temps, vam anar a
viure en un pis del carrer Consell de Cent. La
torre, la dividiren en dues parts i hi visquérem fins
a la permuta.

Lluïsa Corrons i Benito: memòria i
lucidesa
Anem a visitar-la al seu pis del carrer Espinoi. Ens
surt a rebre i ens invita a acomodar-nos.
L’acompanya el seu fill Josep Lluís. De forma
oberta i raonada, ens dóna a conèixer diverses
facetes de la seva història personal i del barri.

Estudis
La meva primera escola era una torreta del carrer
Ferran Puig que regentaven unes monges. Allà vaig
anar-hi fins fer la 1a comunió quan tenia 6 anys.
Després vaig anar a la Blanquerna i hi vaig
romandre fins que esclatà la guerra. Acabada la
guerra ja no hi vaig tornar. A la primeria ens hi
quedàvem a dinar però després, en minvar
l’economia familiar, tornàvem a casa per dinar.

Família
Jo vaig néixer el 20 de Juliol de 1925, a la torre
que hi havia al carrer Espinoi número 12. El meu
pare, en Joaquim Corrons i Pascual, nasqué al
1899 a Barcelona. Era òptic de professió, com el
seu pare Josep. L’àvia materna es deia Antònia.
La mare, nascuda al 1901, es deia Teresa Benito i
Martí, filla de Lluís i Joaquima. El meu avi Lluís va
venir del poble amb un farcellet i va arribar a fer
força diners que li van permetre comprar la torre
d’Espinoi. Hi cabia molta gent, minyones incloses.
Un any abans que jo, va néixer la meva germana
Mercè, 4 anys després el meu germà Jordi i dos
anys més tard en Josep. Només ell i jo som vius.
El pare no era autoritari sinó que s’entenia bé amb
els fills i la mare era una “nineta”.
Vaig conèixer Ricardo Camps i Broquetes a
Calafell, on estiuejàvem. L’any 1947 m’hi vaig
casar. El seu pare tenia una fàbrica de sabates i ell
es va treure el títol de mestre sabater. Després va
fer de viatjant, venent roba de senyora per
Espanya. Ara sóc vídua.

Plena de joia als 18 anys

Vam tenir 3 fills, la Maite, nascuda al 1948, la Toni
al 1954 i en Josep Lluís al 1961.

A l’escola Blanquerna hi anava a peu: Bertran,
Balmes, Via Augusta... Hi fèiem gimnàstica sueca.
En guardo un bon record i mai no donaré prou les
gràcies als pares per haver-m’hi dut, doncs els
costava molts diners. A l’escola els mestres eren
magnífics, i donaven explicacions quan feiem coses
que no s’havien de fer.
Després de la guerra vaig anar a acadèmies per
completar tot el cicle escolar. A l’acadèmia La
Pràctica vaig aconseguir el títol de “comerç i
indústria” i vaig aprendre de taquigrafia i
mecanografia. A més hi havia professors que
venien a casa a ensenyar-nos francès, piano...
M’agraden les belles arts i els idiomes. Conservo bé
el francès doncs el vaig aprendre a fons però
l’anglès l’he perdut molt en no practicar-lo. Estic
estudiant neerlandès per tal d’entendre’m amb la
família que tinc a Holanda.

La Lluïsa al menjador de casa seva

Vivenda
El senyor Ocampo, que vivia a la casa del costat
nostre, hi edificà i nosaltres ens sentíem com
ofegats. Llavors férem una permuta per una altra
casa i ens traslladàrem aquí l’any 1965, on teníem
2 pisos units.

Entorn
El carrer Espinoi era de terra, i de fang quan
plovia, tot ple de casetes. Encara avui la del
número 14 és com les d’abans. La muntanya era
pelada i hi havia molts horts. El carrer Bertran era
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a ple de jardins però, poc a poc aquests han anat
desapareixent.

no hi he tornat ni hi penso posar els peus mai
més.

A la cantonada amb el carrer Hurtado hi havia una
bòvila. Recordo aquella olor d’argila que desprenia,
les olles, les gerres que s’hi feien...

Al barri d’Horta de Barcelona hi havia uns canons
antiaeris. Uns oncles que vivien a la Gran Via es
morien d’esglai pels bombardeigs que els tocaven
de prop i vingueren a viure amb nosaltres al carrer
Espinoi.

Anàvem a comprar pa a l’avinguda de la República
Argentina i el dissabte ens portaven coca a casa.
També ens hi duien el gel, que ficàvem en neveres
de gel.

Hom deia que, sota el carrer Balmes, la part alta
del túnel del ferrocarril fins a la plaça Kennedy,
doncs llavors encara no s’havia inaugurat, estava
destinada a arsenal d’armes.

Al carrer Lucà hi havia una vaqueria, amb vaques!
Hi anàvem a comprar un petricó de llet. Avui molta
gent no sap que un petricó és un quart de litre. La
llet, abans de prendre-la, s’havia de bullir. Ara ja
no se sap quin gust tenia la llet d’abans...

Feina
El pare tenia una botiga a Les Rambles, l’Òptica
Corrons, fundada al 1840. Hi vaig treballar com
administrativa, un cop acabats els estudis.
M’agradava fer factures. Hi vaig plegar quan em
vaig casar per dedicar-me a la meva família doncs
els fills van venir de seguida.

Els queviures els compràvem a “la casa dels
parents” del carrer Mare de Déu del Carmel. No
eren parents nostres però així l’anomenàvem. La
carnissera era la Ricarda, a la cantonada del carrer
El Caire amb República Argentina.

Política
L’avi matern era d’esquerres i l’àvia de La Lliga. Els
néts els escoltàvem però no hi interveníem. Ara jo
estic indignada amb la situació política de
Catalunya. M’interessa la política i sóc catalanista
i cada cop més independentista.

Però per comprar altres coses, per exemple unes
sabates, “baixàvem” a Barcelona, en el meu cas a
Les Rambles doncs hi teníem l’òptica. Agafàvem el
metro a la plaça Lesseps i els tramvies 22 i 25.

Religió
La meva àvia materna ens arrossegava a tots a
missa però els altres no la vam seguir. Pertanyíem
a la parròquia de la Bonanova. Sóc catòlica però no
practicant.

Infantesa
Tots ens coneixíem i ens ho passàvem bé, sabíem
organitzar-nos. Nens i nenes jugàvem plegats. Les
noies érem xicotots i jo era una temerària. Els fills
del senyor Massó, les filles del Sr. Cases... jugàvem
quasi sempre al carrer. A saltar a corda, a estirar,
a cavall fort...
No ens movíem del barri. El parc Güell l’he conegut
de gran. Sovint anàvem al cinema Maó.

Josep Sala i Ardiz
El senyor Sala tenia una esplèndida collecció de
quadres de pintors catalans que va cedir al
monestir de Montserrat on es pot visitar. Deixava
que la mainada entrés a casa seva i que veiés els
quadres i escultures que colleccionava.

Festes
La Festa Major de Sant Gervasi la feien al carrer
Bertran. Però com que s’esqueia al juliol, nosaltres
no hi participàvem ja que els estius els passàvem a
la platja de Calafell. La besàvia n’era filla i allà vaig
aprendre a nedar.
La castanyada la celebràvem en família.

La seva torre era molt gran. La masovera hi tenia
conills. Davant de casa seva hi havia un terreny
sense edificar que ell va comprar per tal que no li
faltés mai el sol.
En morir ell l’any 1980, havia donat el terreny a
l’Ajuntament perquè mai no s’hi edifiqués.
L’Ajuntament en va fer una plaça que dedicà a
Marià Manent, poeta molt estimat al barri, però va
deixar sense cap reconeixement al senyor Sala per
les seves donacions, en especial d’aquesta plaça.
Això està molt malament, és molt decebedor! Quan
s’inaugurà la plaça, l’any 1996, jo hi era present i
vaig protestar enèrgicament.

Cultura
Els diumenges al matí anàvem al Palau de la
Música, on celebràvem també els finals de curs de
l’escola Blanquerna.
On ara hi ha la ronda del General Mitre hi havia
un ateneu.
Guerra civil
Els primers mesos de la guerra civil vivíem al
carrer Espinoi però a la tardor del 1937 ens
mudàrem a Centelles on anava a l’escola nacional.
No guardo bon record del temps que passàrem
allà. Hi vam patir fam, doncs, a diferència de la
gent del poble, nosaltres no teníem coses per a
bescanviar per menjar. Havíem d’anar fins a
Taradell en bicicleta per cercar-hi menjar. Per això

La Lluïsa i el seu fill ens acomiaden i ens diuen
que ens enviaran unes fotos antigues, que incloem
en aquesta entrevista. Hem qualificat la Lluïsa de
“memòria i lucidesa”. Als seus 87 els seus ulls, els
seus records, el seu raonament són motiu d’enveja.
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ocupar cap càrrec distingit. ¿Per què doncs és una dona
que ha rebut al llarg de la seva vida l’homenatge i
reconeixement públic i privat? Només es pot dir que són
les
seves
qualitats
humanes,
enriquides
amb
intelligència i sensibilitat que han fet que a tot arreu
que ha estat, ha deixat una petjada personal i duradora.

Elvira Farreras:
un altre reconeixement a fer
L’Associació ha presentat a l’Ajuntament un escrit
(veieu la pàgina 10 d’aquest número) sollicitant
donar el nom de ELVIRA FARRERAS VALENTI
als jardins de recent creació que amplien el
Parc del Putxet en el carrer Manacor.

Els primers anys va treballar en l’escola Blanquerna
significada per les modernes idees de la pedagogia de
l’Alexandre Galí. La primera activitat que li va portar
reconeixement públic va venir de la coincidència amb
Andrè Malraux quan va venir a Barcelona a rodar una
pellícula durant la guerra civil. Tot i que només en va
ésser la secretària, va conservar una amistat de per vida
amb el mateix Malraux i amb Max Aub – per qui va
sentir devota admiració i certa decepció per l’oblit en què
se’l va tenir durant els anys del exili – així com amb
Denis Marion (Marcel Deffosse) i Jaume Miravitlles.

L’Elvira Farreras i Valentí (Barcelona 1913 – 2005)
va escriure diversos llibres sobre el barri, com El
Putxet: Memòries d’un paradís perdut i collaborà
activament amb la nostra associació.
A continuació trobareu emmarcada la biografia de
l’Elvira que ens ha fet a mans la seva família.

Desprès de la guerra Elvira Farreras Valentí es va casar
amb Joan Gaspar Paronella, un jove que havent quedat
orfe molt jove feia feina en un modest negoci familiar de
marcs quadres i miralls. Malgrat que la mare de Elvira
Farreras Valentí , d’arrels burgeses, no veia amb bons
ulls un pretendent sense carrera ni patrimoni, de la unió
en van néixer un amor i una dedicació per sempre amb
una estreta complicitat i collaboració sempre exaltada
amb fets i paraules per banda tant d’en Joan com de la
Elvira.

Qui va ésser Elvira Farreras Valenti
L’Elvira Farreras Valentí ha estat una dona barcelonina
del segle XX. Va néixer a Barcelona l’any 1913 en el
carrer Petritxol, un carrer principal de la ciutat antiga.
El seu avi, Ignasi Valentí i Vivó va esser un intellectual
eminent, catedràtic de medicina legal, implicat en la
humanització de l’assistència als alienats i els
treballadors que estaven exposats al risc de la incipient
industrialització
amb
nombrosos
treballs
sobre
toxicologia popular i estudis sobre patologia social. Amb
el seu fill Santiago Valentí i Camp (advocat, filòsof i
feminista), germà de la mare de Elvira Farreras Valentí ,
cultivaren les tertúlies dels ambients filantròpics de
Espanya i de Europa. La mare de Elvira Farreras Valentí
era una dona burgesa i religiosa a qui la Elvira Farreras
Valentí va estimar, cuidar i respectar fins a la fi dels
seus dies i de qui a més, va aprendre a menar la casa
amb cura i rigor i en va aprendre a ser una gran
cuinera.

Joan Gaspar, un home fet a si mateix, de vocació
obstinada per l’art contemporani, va convertir aquella
petita galeria sense arrels en el centre d’art modern més
important de Catalunya i Espanya, en aquells anys de
dictadura en que tant poc recolzament institucional
tenia l’art modern en el país. En aquesta història de més
de mig segle, l’ Elvira Farreras Valentí al costat de Joan
Gaspar tracta amb pintors, escultors, poetes, musics i
personatges de la vida cultural d’Espanya i França. Així
la Elvira Farreras Valentí manté i conserva dedicatòries i
correspondència amb Picasso, Clavé, Miró, Tàpies,
Meifrén, Terruella, Tharrats, Espriu, Martí Pol, Alfaro i
tants d’altres.Gràcies al Concurs Maria Canals va tenir
ocasió de fer bona amistat també amb músics del país i
estrangers com Mompou, Montsalvatge, Toldrà, Turull,
Gagnevin, Georges Auric, Nin Culmell, Olivier Messiaen,
Pernoo.

El pare de Elvira Farreras Valentí , en Pere Farreras i
Sampere, va conèixer a la Elvira Valentí i Camp per
amistat amb l’Ignasi Valentí i Vivó,el seu futur sogre , en
les tertúlies filantròpiques, Havia estudiat veterinària
per imposició del seu pare, a la vegada veterinari del
Masnou, en el Maresme, poble de mar al nord de
Barcelona. Per vocació va estudiar medicina d’amagat
del seu pare amb beques i matricules. No va exercir mai
la veterinària, tot i que va destacar com a traductor i
divulgador dels textos més importants estudiats a
Europa i fundador la Revista Veterinària de Espanya. Va
ésser un estudiós prominent amb una vocació de ferro
en la pràctica dels coneixements mèdics, en la
assistència dels més desfavorits i per aquest motiu es va
bolcar en l’assistència als soldats que patien malalties
mentals i infeccioses i això el va portar a les regions més
perifèriques, dels Pirineus al Magreb. La seva tasca més
reconeguda ha estat en les traduccions generosament
anotades de textos mèdics entre d’altres el famós Von
Domarus.

L’Elvira Farreras Valentí va tenir a més la illusió
d’escriure. Va recollir en un llibre que porta el nom del
barri en que va viure quasi tota la seva vida els records i
anècdotes: “El Putxet”, que es un entranyable testimoni
d’una època viscuda. En un volum que va redactar amb
Joan Gaspar explica “Un segle d’art i vida a Barcelona”
com es titula el llibre de memòries. Sempre va tenir
devoció per una dona que essent filla, dona i mare
d’emperador, que va tenir un fill a Barcelona que no
visqué i de no haver mort prematurament haguera pogut
mantenir units els Imperis romans d’orient i occident. La
“Gala Placídia” va esser la seva darrera producció
literària després de recollir dades durant quasi mig
segle.
Elvira Farreras Valentí va conéixer personalment a
Maria Canals en l’any 1961 Donat als seus
coneixements d’idiomes i la seva facilitat de connectar
amb tothom va començar per fer d’intèrpret a jurats i
concursants. Elvira Farreras Valentí però de seguida va
entendre la importància i la rel.levancia del Concurs
d’execució musical “ Maria Canals “ instituït per Maria

La Elvira Farreras Valentí se sentia profundament
lligada a aquestes arrels familiars i vivia amb devoció un
agraïment perpetu a aquest bagatge humà rebut, que es
pot resumir en responsabilitat, dedicació, humilitat i
una enorme estima i respecte. No va destacar per
culminar cap mena d’estudis ni habilitat artística ni per
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Canals i Rossend Llates i hi va dedicar la seves qualitats
de responsabilitat, capacitat de treball i una enorme
estima i respecte a Maria Canals .Va formar part del
notable equip de col.laboradors i col.laboradores que
desinteressadamant han ajudat a Maria Canals a fer
possible any rera any la realització del Concurs.Va ser
membre del Comité organitzador del Concurs Maria
Canals fins 2004.

número 37, setembre de 2012
Opinions i comentaris dels veïns ...

(recollit per la redacció)

Baranes

Elvira Farreras Valentí era una dona molt realista i sabia
que les coses importants s’aconsegueixen amb esforç,
dedicació, entusiasme i constància. No defallia mai,
especialment quan creia en un projecte.Sempre donava
ànim i exemple a qui l’envoltavem. Es per això que els
seus fills volem instituïr, en la seva memòria, un premi
al concursant més jove, per ajudar-lo ,-la a continuar
treballant en aquest projecte meravellós de viure en la
música i de fer-la arrivar als altres.
Així doncs aquesta dona no significada per una obra
creativa, ni càrrec que deixi escrit el seu nom en els
anals de la ciutat, ¿que se’n pot dir?
La Elvira Farreras Valentí es una peça meravellosa en
les rodes que el temps fa girar i que recull la destillació
de les generacions passades i la va plasmant en els dies
que ha viscut, amb les persones que ha compartit la vida
i en perfecte consonància .

“Finalment!” (després d’haver-se demanat repetidament,
les baranes del Passatge de la Costa s’han pintat que
semblen noves)

Barcelona. Juny 2012

Gossos sense lligar al Parc del
Putxet

Elvira Farreras signant el seu llibre a la taula de Sant
Jordi de l’associació, l’any 2002, acompanyada de
l’Albert Duran (dret, Gerent del Districte Sarrià-Sant
Gervasi), la Mònica Marambio (primera Presidenta de
l’AVAP) i de Carles Martí (assegut, Regidor del Districte)
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El Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha iniciat
enguany un projecte de Memòria oral dels barris
del Districte que consisteix a confeccionar i
presentar uns vídeos de cadascun dels barris a
partir de les històries explicades en primera
persona per aquells que les van viure. Mostra la
transformació de l’entorn a partir de testimonis,
relats i experiències narrades i filmades amb veu
pròpia. Els seus records sobre la evolució històrica
dels barris, des del 1900 fins a l’any 2000, en
permeten reconstruir la transformació urbanística,
social i cultural.

Memòria històrica
Com era el nostre barri i com vivia la seva gent
des del 1900
Des de la seva creació ha estat sempre un objectiu
de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet en
cercar aquesta informació i documentació, a través
de imatges, fotografies, entrevistes a persones amb
llarga presència al barri.
El resultat d’aquesta cerca l’hem donat a conèixer
a través de les entrevistes publicades a Putxet
Actiu, que estan disponibles en el web de
l’Associació.

Des de l’Associació ens van oferir des del primer
moment a collaborar en aquest projecte del
Districte, i els vàrem facilitar els contactes amb
aquelles
persones
del
barri
del
Putxet,
entrevistades per al Putxet Actiu o que coneixíem,
que hi habitaven des de fa molts anys. No
solament això sinó que també vam assistir al
rodatge de les entrevistes amb aquestes persones:

Així en el primer número d’aquest full informatiu,
de juny de 1997, un any després de la constitució
de l’Associació, Ivete Moya-Argeler entrevistà
Josefina Segimon (1907-2007), esposa de Marià
Manent (1898-1988). En el número de desembre
de 2010 vàrem entrevistar son fill, Albert Manent i
Segimon, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
del 2011.

-

Les entrevistes de la Ivete continuaren en el temps,
amb diversos personatges arrelats al barri, com
ara en Quimet, propietari de la carnisseria del
mateix nom de l’avinguda República Argentina
(setembre 1997), Amadeu Vila, conservador del
Parc del Putxet, inaugurat el 1970 (novembre
1007) o l’Alícia Giménez, propietària del Gimnàs
Putxet (març 1998).

-

Núria Carreras i Marco (Putxet Actiu abril
2010)
Peter Schönhofer i Giralt (Putxet Actiu abril
2011)
Joan Amat i Guirbau (Putxet Actiu
desembre 2010)
Lluïsa Corrons i Benito (en aquest número
de Putxet Actiu)

Vam aprofitar el primer dia de la Festa Major del
Putxet, 1 de juny a les 5 de la tarda, per fer la
presentació de la Memòria Oral del nostre barri a
la sala polivalent de l’Espai Putxet. Hi eren
presents els entrevistats, acompanyats d’una
àmplia representació dels veïns i de familiars i
amics dels entrevistats.

En temps més recents hem continuat amb
aquestes entrevistes. Guardem un especial record
d’en
Joan
Franco
(1924-2011),
entrevista
publicada el setembre de 2010. Ell va ser un dels
fundadors de l’associació i ens va deixar l’agost de
l’any passat.

D'esquerra a dreta: Peter Schönhofer, cunyada de la
Núria Carreras, Lluïsa Corrons, Núria Carreras i Joan
Amat.

Acte de presentació del Projecte de Memoria Oral del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, el divendres. A la taula,
d'esquerra a dreta: Jesús Mestre, Joan Puigdollers,
Óscar Rodríguez, Fran i Mercè
Lázaro

Els parlaments van córrer a càrrec de: el President
del Districte, Sr. Óscar Ramírez, el Regidor del
Districte, Sr. Joan Puigdollers, la responsable de
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fonts orals de l’arxiu històric de Barcelona, Sra.
Mercè Lázaro, l’historiador que dugué a terme les
entrevistes, Sr. Jesús Mestre, i en Fran Ribera en
qualitat de President de la nostra Associació. A
continuació es va passar un vídeo de 30 minuts on
es poden veure els veïns entrevistats i escoltar el
seu relat. El podem veure en aquest enllaç:

número 37, setembre de 2012

http://www.youtube.com/watch?v=C2S09wbyjFo
En acabar l’acte els assistents van poder gaudir
d’un petit refrigeri ofert pel Districte i aprofitàrem
per conversar amb els entrevistats i fotografiar-los.

Memòria fotogràfica

Vista del Tibidabo al començament del segle XX. En primer pla, una tàpia al llarg del carrer Espinoi. A l’esquerra de la
tàpia, una casa que fa cantonada amb el carrer Solanes, construïda al 1900, que encara hi és. En segon pla, s’hi observa
dues cases de pisos del carrer Craywinckel, corresponent als números 22 i 24, on encara hi ha la botiga “Can Cortacans”,
oberta el 1911, i hi visqué el poeta Marià Manent fins al seu traspàs l’any 1988 (foto cedida per Lluïsa Corrons)

Un tramvia per l’Av. República Argentina amb el Pont de Vallcarca al fons
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