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coses de la participació de la gent del barri en
les coses que afecten el barri. En la propera
Assemblea
demanarem
que
el
futur
equipament del carrer Manacor pugui portar
el nom de Centre Cívic del Putxet “Moisès
Broggi”.

Informe del President
Un cop conegut el full de ruta del Districte
referent a les actuacions per afavorir el
Comerç en el Districte i decebuts per la poca
implicació d’aquest full en el sector del Putxet,
ens vam adreçar al Regidor per comunicar-li
la nostra decisió a defendre els interessos del
Comerciants que estan afiliats a la nostra
Associació.

Cordialment
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

Fomentarem la collaboració entre veïns i
comerciants, tots som, tots hem de fer barri,
promoure el comerç de qualitat i de
proximitat, fomentar les compres a domicili
per evitar el risc d’aïllament de les persones
en dificultat, i editar una guia comercial per
conèixer el comerciants del nostre barri.

Crònica en imatges

Solars buits busquen projecte

Hem demanat seriosament un canvi en les
voreres de Ferran Puig i les del carrer
Hurtado, no podem permetre per més temps
que quan plou siguin les causants de les
caigudes de les persones.
Ha sigut acceptada la nostra proposta de
collocar una llibreria per fer intercanvis de
llibres gratuïts. Aquesta llibreria estarà
ubicada a l’Espai Putxet
Ens han pavimentat alguns carrers del barri
com Mare de Déu del Carmel, Hurtado,
Solanes i Espinoi.

l’Ajuntament ha obert un concurs d’idees per a cedir
temporalment solars a entitats sense ànim de lucre. El
criteri bàsic de valoració serà que la cessió sigui sense
haver de gastar-hi ni un duro. A l’imatge, solar
municipal buit al Putxet, tocant a plaça Lesseps.

En el mes de desembre, com sempre, hem fet
les activitats característiques d’aquest mes,
com la Fira de productes Artesanals, que
degut a la crisis ha anat a menys, la recollida
de joguines i menjars per persones
necessitades, distribuïdes després entre les
Entitats del barri com la parròquia de Sta.
Cecília, la parròquia dels Pares Franciscans,
el Crae
M. Reina i l’Associació Mujeres
Latinas Sin Fronteras

Un dissabte de desembre

Com a novetat, a fi de seguir mantenint les
nostres tradicions, vam fer també una ballada
de sardanes. El resultat, positiu, tant per la
ubicació com per la participació.
Aviat presentarem un projecte a fi de millorar
l’actual solar de Lesseps 26.

Maquinària aliniada a l’Av. República Argentina, a punt
d’entrar en acció un dissabte de desembre en que es va
renovar l’asfalt del carrers Hurtado, Espinoi, Solanes i
Mare de Déu del Carmel

El darrer acte d’aquest any ha sigut
l’acomiadament del nostre estimat Moisès
Broggi. Veí , soci, i defensor entre moltes
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Simultàniament, arrenca la parada de Nadal de recollida
solidària de joguines i menjar al peu de les escales del
carrer de Claudi Sabadell
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Aspecte de la parada de menjar i joguets al migdia

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Ramón Carnicer Blanco: una forma
de mirar i d’escriure
Ramón va viure 55 anys en el barri del Putxet.
Morí a Barcelona el 29 de desembre de 2007, just
després de complir els 95 anys, ara fa cinc anys.
S’està celebrant el centenari del seu naixement
amb diversos actes i homenatges.

I també a la Plaça Kennedy, la fira de productes artesans
i de pagés

Ramón Carnicer a Barcelona, fotografia feta pel
seu fill
Anem a la que fou casa seva durant els darrers 41
anys, al carrer Roca i Batlle. Ens reben la seva
vídua, Doireann MacDermott, de 88 anys, i el seu
únic fill, Alonso Carnicer. Els hi fem unes
fotografies en la sala d’estar i també en el balcó des
del qual es contempla una vista de Barcelona i la
zona del Llobregat, des del mar a Collserola. En un
escriptori que dóna a aquest balcó en Ramón
escriví molts dels seus llibres.

A les 12 s’iniciava la ballada de sardanes organitzada
per l’Associació a la Plaça Narcisa Freixes, tocant al
carrer Balmes
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viatge, no s’hi documentava abans d’anar-hi, per
tal de tenir una ment sense prejudicis, i ho feia en
tornar a casa per escriure sobre el que havia vist i
sentit. Era molt estudiós de la història i sovint la
seva visió contradeia el que diu la “Història oficial”.

La Doireann ens diu que va conèixer en Ramón el
1950 a Ginebra, on coincidí amb ell a l’Ecole
d’Interprétes doncs ell hi havia aconseguit una
beca d’estudi. Es conegueren parlant francès. Es
van casar en 1953. A la pregunta ¿què li va atreure
d’ell? respon: era impresionate, altísimo (1,85 m),
destacaba, hablaba muy bien y brillantemente, se
veía como una persona excepcional.

Alonso ens diu que ens enviarà fotografies del seu
pare i també d’alguns dels llibres publicats i ens en
deixa 3, d’entre els més significatius:

Fins al 1966 visqueren en un pis del Pg. de Sant
Gervasi. Progressivament s’hi veieren envoltats de
cases altes, allò que l’Elvira Farreras anomenava
barricidi, i llavors es mudaren a un altre pis del
carrer Roca i Batlle quan encara, segons l’Alonso,
la gent pujava al Putxet, que era un descampat, a
cercar herba per als conills. Aquest pis on viu la
Doireann abans havia estat una terra de conreu
que baixava en forma de bancals fins al carrer de
Bertran.

Portada del llibre Donde las Hurdes se llaman
Cabrera

•

Donde las Hurdes se llaman Cabrera,
publicat el 1964, fruit d’un viatge a peu per
la comarca de la Cabrera l’any 1962, on es
pot copsar la misèria i abandó que patia la
seva gent i veure’n les fotografies. La seva
publicació comportà “insultos, amenazas y
reproches” en paraules de Ramón. Amb
motiu del centenari se n’ha fet una reedició
d’aquest clàssic de la literatura de viatges
(Gadir, 2012), ampliant el nombre de
fotografies.

•

Nueva York: Nivel de vida, nivel de muerte,
editat el 1970, després d’una llarga estada
el 1968 a la ciutat dels gratacels com a
professor visitant de la City University. Hi
deixa constància del punyent contrast entre
opulència i pobresa. També per al centenari
s’ha reeditat (Cálamo, 2012) amb
illustracions d’Alfredo i pròleg de la
Doireann.

•

Friso Menor: Memorias (Plaza & Janés,
1983). És una autobiografia de la seva vida.
En el pròleg escrit per ell ens dóna prova de
la seva modèstia en relatar les seves
vivències: “Yo siempre he vivido al margen
de lo importante”.

Dones i nens de Noceda, fotografía de Ramón
Carnicer

La Doireann ens parla dels amics intellectuals
d’en Ramon, tot i que ell estava més a gust entre la
gent senzilla que coneixia en el seus viatges a peu
–com en Josep Maria Espinàs- per la península
ibèrica, a la que després donava veu i imatge en els
seus llibres. Entre aquests amics, menciona el
poeta Marià Manent i el seu fill Albert, en Jaume
Bofill, l’Elvira Farreras, els Galí... Quan anava a
visitar una comarca per fer els seus llibres de

Completem aquest reportatge amb un escrit de
la Doireann (sòcia núm. 47 de la nostra
Associació, a qui li agrada llegir Putxet Actiu) i
amb fragments d’escrits que publicaren
persones que el conegueren: Carlos Pujol,
Andrés Trapiello i José-Carlos Mainer.
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broma i els van anar a visitar amb cordes i pics
d’escalada. Al carrer de Roca i Batlle, i
contemplant la bonica vista de Vallvidrera i el
Tibidabo per un costat i el mar per un altre,
Carnicer va poder continuar escrivint la resta dels
seus 26 llibres i centenars d’articles, i cartes als
seus amics. Va publicar novelles i contes, llibres
de viatges, memòries, assajos i biografies i llibres
sobre el llenguatge. Encara hi ha molts veïns que
el recorden, alt i elegant, amable, pujant i baixant
a bon pas els carrers del turó que va ser el seu
refugi els següents 40 anys.

El centenari de Ramón Carnicer, un veí del
Putxet
per: Doireann MacDermott
L’any 2012 es commemora el centenari del
naixement del conegut escriptor i professor
universitari Ramón Carnicer, nascut el 1912 a
Villafranca del Bierzo (Lleó) i que va morir a
Barcelona el 2007 després de viure més de 50 anys
a Sant Gervasi i el barri del Putxet. S’han fet
nombrosos actes d’homenatge amb conferències,
documentals i exposicions, i s’han reeditat alguns
dels seus llibres com Donde las Hurdes se llaman
Cabrera o Nueva York. Nivel de vida, nivel de
muerte. Ha estat recordat amb articles de premsa i
el mes de setembre es va inaugurar un bust
dedicat a ell a la seva població natal. La Universitat
de Barcelona li ha dedicat un homenatge i una
exposició, i el dia 13 de desembre també s’ha fet
un homenatge a l’Ateneu Barcelonès.
Deixant enrere tristes experiències personals
durant la Guerra Civil espanyola, Carnicer va
arribar a Barcelona l’any 1939. Es va llicenciar a la
Universitat, de la qual va ser professor molts anys i
on va fundar dues importants institucions: el curs
d’Estudis Hispànics per a estrangers i l’Escola
d’Idiomes Moderns, que encara funcionen amb
molts alumnes. També va ser molt conegut per les
seves collaboracions a La Vanguardia on va
publicar més de 250 articles sobre el llenguatge; i
els afeccionats a la ràdio el recordaran per les
seves collaboracions sobre el llenguatge en el
programa “Protagonistas” de Luis del Olmo.
Casat el 1953 amb la també professora Doireann
MacDermott, van anar a viure al número 63 del
aleshores molt tranquil i frondós passeig de Sant
Gervasi. La torre, originàriament propietat del
banquer i industrial Manuel Girona i després
residència de la família de Tristán la Rosa, es va
dividir després en diversos apartaments. El pis on
vivia la família Carnicer va esdevenir un punt de
reunió per a molts joves intellectuals de l’època,
escriptors com els germans Gabriel i Joan Ferrater,
José Agustín Goytisolo, Carlos Barral o Jaime Gil
de Biedma, i pintors com Josep María de Martín i
Francesc Todó. També els visitaven molts
professors i alumnes estrangers de la Universitat, i
veïns del barri com Joan Perucho, Marià Manent,
Ernest Carratalà i Carlos Pujol. En aquells anys 50
Sant Gervasi era encara un barri llunyà del centre,
ple de boniques torres i jardins, a un pas de
Collserola, considerat un indret agradable per
anar-hi d’excursió els diumenges. Però en la
dècada següent l’avanç implacable de grues i
buldòzers va posar fi a bona part de l’antic paradís.

Portada del llibre NUEVA YORK: Nivel de vida,
nivel de muerte
Gran escritor solitario
per: Carlos Pujol (ABC 30/12/2007)
A él, con su altísima estatura, la memoria le asocia
siempre con lugares altos y despejados; como la
terraza de Miramar en Montjuïc, donde hablamos
por vez primera, o la avenida del Tibidabo, cerca de
su casa, por donde cuando caía la tarde solía dar
largos paseos. Y desde luego su piso del Putxet,
desde cuyos balcones se podía abarcar todo el
horizonte de la ciudad. Aires libres para que
ayuden a verlo todo también en libertad.
Junto al escritor Ramón Carnicer
per: Andrés Trapiello (El País 30/12/2007)
La última vez que le vimos fue hace unos pocos
meses. Subimos Carlos Pujol y un servidor por
aquellas empinadísimas, silenciosas y orilladas
calles del Putxet en el barrio de San Gervasio, que

La família Carnicer es va traslladar a la recerca de
nous horitzons a un pis dalt del Putxet. Quan van
anar-hi a viure, els seus amics els van fer una
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compartió un día con algunos insignes vecinos, no
menos silenciosos: Marià Manent, Joan Perucho o
el propio Pujol.
Nos esperaba en su casa a media tarde, y aunque
hacía mucho tiempo que no le veíamos parecía un
hombre incólume, acaso porque era alto y fuerte
como un álamo de su tierra. Habló de su
quebrantada salud, pero lo hizo con tanta dignidad
y delicadeza que se resistía uno a creerle. Fue, en
el orden de los acontecimientos íntimos, una de las
más memorables experiencias: casi ciego como
estaba ya, no pudo contemplar la maravillosa vista
que se columbraba a esa hora desde aquel nido de
águila: el Tibidabo, los tejados de Barcelona y, al
fondo, el mar. Hubiéramos pensado que estábamos
en Lisboa, o en Trieste, o en Alejandría, ante un
escritor mitológico, un heterónimo de Pessoa, de
Svevo o de Cavafis, tan lejos parecía de todo, y tan
humano.

Bust de Ramón Carnicer a Villafranca del Bierzo,
inaugurat el 2012

No es sólo que fuese el escritor, de cuantos ha
conocido uno, que mejor hablaba en castellano y el
castellano, sino uno de los que mejor lo ha escrito
en nuestro tiempo en obras de una ejemplar
modestia cervantina: basta leer sus memorias,
Friso Menor, o alguno de sus libros de viajes por la
Cabrera, por Castilla-La Vieja o por Extremadura,
que le valieron en su día merecida fama de hombre
libre, ecuánime e independiente, o sea, de difícil.

Portolà: un carrer amb nom de
dona?
La publicació del Districte Sarrià-Sant Gervasi Els
nostres carrers duen nom de dona (març 2006) ens
diu que el nom d’aquest carrer correspon a Rosa
de Portolà i Guitart (Agullana 1821 – Barcelona
1890) i que fou la muller de Casimir de Gomis i
Ros, important terratinent de la zona. El Diccionari
nomenclàtor de les vies públiques de Barcelona
(maig 2010), de Jesús Portavella i Isidoro, ens
n’amplia la informació: que era propietària dels
terrenys on s’obrí el carrer i que la data de
l’aprovació del nom del carrer fou el 21/02/1891.
Al Putxet Actiu de desembre de 2009 (Portolà: un
carrer amb pare i mare?) vàrem denunciar que
només una de les 4 plaques que hi ha en el carrer
de Portolà indica el nom de la persona a qui
s’atribueix però ho fa d’una forma errònia doncs hi
consta: “BALAGUER 1717 – LLEIDA 1786.
EXPLORADOR I MILITAR”, és a dir, Gaspar de
Portolà que visqué al segle anterior i explorà l’Alta
Califòrnia.

Doireann MacDermot, vídua d’en Ramón Carnicer, i el
seu fill Alonso Carnicer, en el seu pis del carrer Roca i
Batlle

Una forma de mirar
per José-Carlos Mainer (El País 13/10/2012)
…en el caso de Carnicer, el habla y la lengua
escrita
eran
intercambiables:
contaba
las
anécdotas vividas o articulaba las opiniones
personales como si las escribiera; las escribía con
la vivacidad, la diafanidad y el encanto de quien
era un consumado conversador.
Rètol dedicant el carrer al Portolà explorador
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El diari El Periódico en la seva edició del 17
d’octubre de 2010 publicà l’article Adreça
equivocada. Alguns dels noms equivocats de
carrers que menciona l’article corresponen a una
substitució d’un nom de dona per un nom d’home.
Això passa amb els carrers de Calvet, Solà i
Portolà:
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escoltades pel grup municipal responsable de
l’alcaldia durant la legislatura anterior ni tampoc
ho han estat pel grup responsable de la legislatura
actual. És un de tants actes de marginació de les
dones.
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.

DE GASPAR A ROSA / Exemple dos, també pendent
d'esmena. Carrer de Portolà, al Putxet. Els rètols
encara n’atribueixen la denominació a l'explorador i
militar fundador de la ciutat de San Diego, a
Califòrnia, tot i que el seu origen és bastant més
prosaic. La seva inspiradora és Rosa de Portolà,
com en el cas del carrer de Calvet, propietària dels
terrenys en què es va obrir el carrer. Aquestes dues
troballes, com diverses més en la mateixa línia,
serveixen, a més, per engrossir el nombre de vials
dedicats a personatges femenins, xifra que en els
últims anys ha crescut de forma més que notable.

Moisès Broggi: ens ha deixat, un
referent ètic, veí i soci nostre

Les dones protagonitzen 86 de les 317 plaques
incorporades a la ciutat en l'última dècada.

El darrer dia de l’any vàrem rebre la notícia de la
mort del Dr. Broggi, qui ha estat considerat una
persona compromesa amb la medicina, els malalts,
la ciència, el nostre país i el món. Va viure al
carrer Putxet els darrers 26 anys en companyia de
la seva dona, Angelina.

La substitució d'aquestes plaques és a la llista de
tasques pendents de la Ponència del Nomenclàtor,
amb una altra vintena d'errors. «És una cosa molt
viva. A poc a poc anem canviant les plaques
equivocades, però és una tasca que no té final. No
deixem de rebre’n peticions», explica una veu
municipal. L’especialista en heràldica Jesús
Portavella es dedicà a comprovar, d’una en una, la
procedència dels noms de més de 4.400 carrers de
la metròpoli, descobrint-hi veritables perles. “Quan
feren el primer estudi, es trobaren amb un
problema. Hi havia molts carrers que tenien per nom
solament un cognom i no sabien a qui pertanyia. ¿I
què van fer? Doncs agafar l’enciclopèdia, cercar el
cognom i triar el personatge que els venia bé”.

Moisès Broggi i Vallés, veí del Putxet, ens va deixar
l’últim dia de 2012.

El 2 de gener vàrem acomboiar el seu comiat a la
cerimònia en el tanatori de Les Corts. Un dels seus
néts, en nom de la família, hi pronuncià unes
paraules sobre el seu avi, de les quals en
transcrivim algunes:

D’aquesta forma, algú va triar erròniament
l’explorador i militar per al carrer de Portolà.
L’aclariment posterior de Jesús Portavella no ha
servit per modificar la placa i posar-li el nom
correcte de Rosa de Portolà. La nostra denúncia a
través de Putxet Actiu ni la d’El Periódico no foren
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Un amor per Catalunya, sòlid puntal de la
nostra identitat
El seu exemple precedia sempre el seu
discurs
Un humanisme emancipador
Sempre provava de posar la intel•ligència al
servei de la bondat
Un gust per la fantasia i un amor per la
infantesa
Una mirada que a tots ens ha captivat
Una vida familiar i d’amics de gran lleialtat
L’Angelina fou la seva ànima bessona
En paraules seves “Si lleveu al món l’amor i
l’amistat, tot el que resta és menyspreable”
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“Mobiliari nou sobre voreres atrotinades” a l’Av.
República Argentina

Manca de previsió

L’esquela que s’hi donà cita unes frases de
BHAGAVAD GITA, una espècie d’evangeli hinduista
que agradava molt a Moisès, i acaba així:
Cada naixement implica una mort, com cada aurora
implica un capvespre.

Nosaltres vàrem tenir l’oportunitat d’entrevistar-lo,
veieu Putxet Actiu de setembre de 2011, i el
privilegi d’escoltar-lo el 15 de febrer de 2012 en
una xerrada sobre Viure la vellesa, organitzada per
la nostra Associació en l’Espai Putxet. En el Putxet
Actiu d’abril de 2012 reproduirem el text íntegre de
la seva dissertació, unes fotografies de l’acte i uns
fragments sobre ell del llibre El Putxet: Memòries
d’un paradís perdut de l’Elvira Farreras.
Des d’aquí volem expressar el nostre condol a la
seva família.

Opinions i comentaris dels veïns ...
(recollit per la redacció)

Espais públics

“Al carrer Portolà es veuen vehicles damunt la vorera per
manca de previsió de places d’estacionament per part de
l’Ajuntament, quan arriben i marxen els alumnes d’una
escola especial”

Memòria històrica

Com era el comerç al Putxet (1a
part)
Per Oriol Bulbena
El comerç al Putxet a mitjans del segle passat era
molt diferent de l’actual, com ho era la manera de
viure. Imaginem-nos la vida sense algunes coses
que avui ens semblen imprescindibles, com el
cotxe per poder desplaçar-se a comprar a altres

“Gossos i nens utilitzen la mateixa sorra a l’espai de la
caseta de nines, al carrer de la Costa amb Ferran Puig”
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pasta de sopa, pernil, oli, galetes, conserves..., a
més d’altres objectes quotidians com paper
higiènic, sabó, detergents...; igual que en un
supermercat actual però amb una gran diferència,
en general només hi havia una sola marca de cada
producte, per exemple, oli “Abaco”, caldo “Gallina
Blanca”, detergent “Norit” o llegiu “Conejo”.
Tampoc hi havia begudes, ni carn, ni peix, ni pa,
que es venien en altres comerços especialitzats.

indrets relativament llunyans, portant pesos i
volums considerables, o a casa la nevera i el
congelador elèctrics per poder preservar els
aliments durant dies, setmanes o mesos.
El comerç del Putxet era doncs molt variat, pensat
per anar-hi a peu i per cobrir les necessitats
quotidianes dels seus habitants, amb un ampli
ventall d’ofertes especialitzades que anaven de la
botiga de queviures a la merceria, passant per la
bodega, la lleteria, la fleca, la peixateria, la
carnisseria, el carboner, la sargidora, el
matalasser, la farmàcia, la planxadora, el quiosc,
el drapaire, la drogueria, el ferrer, el barber, el
fuster i d’altres tipus de comerços i d’oficis molts
d’ells ja desapareguts en els barris.

Els “colmados” solien tenir moltes característiques
en comú, com per exemple:
•

Si bé actualment tots els membres de les famílies
són compradors, en aquells temps la mestressa de
casa era la responsable de cobrir totes les
necessitats domèstiques i, per tant, de fer totes les
compres i encàrrecs, a més d’administrar els
diners de les llars. Recordo que, de petit, a les
botigues del barri només s’hi veien dones i nens,
els homes no participaven en aquestes tasques.

•

•

•

•

Descarregant gel del carro

Un dels comerços més característics eren les
botigues de queviures, altrament anomenades
“colmados”. De fet, a prop de cada casa solia haver
n’hi més d’un, fent-se la competència. A la part de
ponent del Putxet en recordo tres, que hi anàvem a
comprar. El del Senyor José (alcalde de barri) a
Roca i Batlle B (avui núm.3), el del Senyor Pere a
Bertran 126, a prop de les escales de Roma, i
l’anomenat “l’estanc” a Bertran cantonada amb
General Mitre.

•

L’olor de sabó, procedent de les pastilles
amuntegades, en torres perfectament
col•locades, i del bidó del detergent
permanentment destapat; altres torres
freqüents eren les del paper higiènic “El
Elefante”.
El manat de plàtans penjat amb el tronc de
palmera original, del qual es tallaven les
unitats que demanava la clientela.
El formatge de bola (holandès) protegit de
les mosques amb una tapa de vidre i, el
carner o “fresquera” (protegint els embotits
i el codonyat).
Les
caixes
metàl•liques,
amb
tapa
transparent de vidre, plenes de galetes
variades i els recipients també de vidre
plens de caramels, xiclets “Bazoka” o
paquets de pols efervescents de litines o de
sidral que tant ens agradaven als nens. Els
pots de llet condensada “La Lechera” i la
xocolata “Nestlé” que els nens compràvem
pels cromos.
La màquina de ratllar el formatge, la de
moldre el cafè i la balança analògica
“Arisó”, més o menys amagada i sempre
observada per la clientela per comprovar
que el pes fos correcte. Sobre el taulell un
únic ganivet per tallar-ho tot. Els aliments
no elaborats es venien a granel, embolicats
amb bosses o paperines de paper
d’estrassa.
La llibreta sobre el taulell o en el calaix dels
diners o bé el ganxo a la paret, on s’hi
apuntava l’import de les compres dels
clients que volien que els fiessin o dels nens
que enviats per les mares anaven a buscar
un encàrrec. Segons diuen, durant els anys
40 també hi duien el control de les llibretes
de racionament.

I, per últim la figura de l’amo que, amb bata marró
i el llapis o bolígraf a l’orella, s’encarregava de
servir personalment, apuntant en un paper la
compra i l’import per finalment sumar-ho, a
velocitats vertiginoses, i cobrar-ho o anotar-ho al
compte. Podia estar assistit per la mestressa o
algun fill o aprenent encarregat de fer les
entregues domiciliaries. Els “colmados”, junt amb

Atès que la conservació dels aliments era limitada,
doncs només disposàvem de neveres que anaven
amb blocs de gel que adquiríem a la bodega o a un
carro de repartiment, la visita al “colmado” era una
pràctica diària, per comprar-hi part del que
dinaríem i soparíem, com fruita, verdura, formatge,
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les fleques, feien d’agència de col•locació de les
noies de servei del barri.

sobretot l’acte social entre les senyores que
xerraven mentre s’esperava la tanda.

Una de les característiques dels “colmados”, i en
general de molts comerços de barri, era l’existència
d’una porta que comunicava el comerç amb la
vivenda. Tots els veïns sabíem com era la taula, les
cadires, la vitrina i la làmpada o “làmpara” del
menjador del “colmado”.

El primer “autoservei”del Putxet va ser segurament
les “Mantequerias leonesas” a General MitreBalmes. El de la part del Putxet on visc va ser “La
Golondrina”, al carrer Bertran 156, tocant a Mare
de Déu del Carmel, inaugurat a final dels anys 60.
L’amo, el Sr. Ramon, ja no era com el Sr. José o el
Sr. Pere, el món estava canviant.
Cal recordar també la confiteria Majó, inaugurada
el 1911 en un edifici modernista de Craywinckel 24
per Josep Majó. Camil Cortacans i els seu germà
Vicenç hi van fer d’aprenents. Camil es casà amb
Mercè Plana, cunyada d’en Majó, i després de serne l’encarregat esdevingué l’amo de Can
Cortacans, com es va rebatejar la confiteria. No era
estrictament un “colmado”, era una botiga de
queviures i pastisseria diferent, on s’hi venien
articles selectes, era la botiga per anar-hi tota la
família els diumenges, només n’hi havia una altra
d’igual, la del germà d’en Camil a la Plaça
Bonanova. L’actual propietària, Sra. Pilar Cambil,
celebrà el març de 2011 el centenari de Can
Cortacans (veieu el Putxet Actiu d’abril 2011).

Molinet de cafè per a “colmados” i balança analògica

Els “colmados” van anant tancant amb la
proliferació
del
anomenats
inicialment
“autoserveis” i actualment supermercats que
oferien més varietat de gènere i la novetat de
servir-se’n un mateix, fent-hi la compra més
ràpida, d’acord amb les exigències dels nous
temps; per contra, es va perdre el tracte
personalitzat, incloent-hi la venda a crèdit,
precursora de les actuals targetes bancàries, i

He procurat explicar records propis d’alguns
comerços. Si bé he fet referència als que jo anava,
crec que la descripció no serà molt llunyana dels
altres “colmados”. Pel que fa a peixateries, lleteries,
carnisseries, fleques, bodegues i altres comerços
del Putxet, tindrem l’ocasió de fer-ho en els propers
números d’aquest Full Informatiu.

Camil Cortacans amb un grup dels seus treballadors, davant de la botiga el 1924
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Entitats i comerços del barri
membres de la nostra Associació

Llenceria Craywinckel, c. Craywinckel 9

Grup del llibre, Av. Rep. Argentina 83

El Celleret, c. Craywinckel 5

FORINSTAL, c. Mare de Déu del Carmel 8

La Granja del Pont, Av. Rep. Argentina 161

Viatges Iltrida, Av. Rep. Argentina 9

Progressivament anirem publicant fotografies dels nostres associats
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