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EDITORIAL
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La tardor va avançant, i el mes de novembre ens porta al seu
punt culminant: els arbres es vesteixen amb fulles de tots colors, les tardes s’han fet fosques i el fred arriba amb les seves
primeres fuetades que ens sorprenen per la seva cruesa. Fa
poques setmanes (o fins i tot dies) encara podíem anar a la
platja! I ara les muntanyes reben una primera enfarinada. Segurament tot serà efímer i les temperatures suaus, temperades, no trigaran a tornar. I els amants de l’esquí encara hauran
d’esperar una mica per retrobar la neu abundant.
Amb el novembre, també va arribar la Castanyada i el Haloween.
No fa gaire aquesta segona festa d’origen anglosaxó la veiem
com una amenaça a la festa tradicional catalana de Tots Sants.
Però constatem, a poc a poc, que no deixen de ser expressions
diferents segons els costums culturals d’una mateixa festivitat:
els “hallows” anglesos fan referència als nostres sants. Com
tantes coses, els catalans som capaços d’acollir tradicions
foranes tot mantenint les nostres. Fins i tot les reforcem; com
deien els mitjans d’informació, aquest any s’han consumit els
mateixos panellets que l’any passat però més castanyes. En la
revista d’aquest mes hem explorat el Cementiri de Sant Gervasi, un indret espectacular del barri on hi ha molta història. I ho
hem fet abans i després de Tots Sants...
D’aquesta revista un aconsellem les entrevistes a dues dones
del barri que fan coses valuoses: Marta Orriols i Consol Oltra.
Les pàgines dels joves van prenent més força i coherència, i és
aclaridor constatar les diferents opinions dels representants dels
partits polítics sobre una qüestió com la il·luminació de Nadal. Un
tema vital per al comerç de proximitat del barri i que ens permet
redescobrir d’una manera diferent els principals eixos comercials.
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agenda del 9/XI al 13/XII
Fins al 18 de desembre

Instantcraft. Penja a instragram una fotografia
craft amb #instantcraft i
podràs guanyar una càmera Instax de Fuji, o un llibre
de Libros Cúpula.
Centre Cívic Casa Sagnier
Fins al 21 de desembre

17è concurs del cartell
de Sant Medir
La Federació de Colles
de Sant Medir organitza
un concurs de cartells per
triar el que representarà la
dolça festa de Sant Medir.
El termini de presentació
dels cartells és del 12 al
21 de desembre.
Els dimarts de 17 a 19 h,
els dijous de 17 a 19 h,
i els divendres de 11 a 13 h

Classes de mitja i ganxet. Classes per a principiants o avançats de mitja i
ganxet; classes de 2 h
Miss Kits
c. Marià Cubí, 177

NOVEMBRE
Del 2 al 30 de novembre

Exposicióde de Genoveva
Maria Platero Sanz.
Centre Cívic Vil·la Florida
Fins el 30 de novembre

Recepció d’originals del I
concurs d’il·lustració de
Casa Usher sobre un fragment de l’Odissea d’Homer.
Casa Usher
Del 3 novembre al 28 desembre

Exposició: Ramon Casas
en família.
Fundació Rocamora
c. Ballester, 12
Obert de dimarts a dissabte
de 10 a14 h

Divendres 11, a les 17:30 h

Del 7 novembre al 2 desembre

Presentació del conte Hellie
the Hovercraft Elephant,
de Carrie Mortleman.
Centre Cívic Casa Sagnier
Organitza: La vocal de lis

Exposició: Back To Barataria, amb Edgar de Melo i
Daniel García Antón.
Biblioteca Joan Maragall
Del 7 al 25 de novembre

Exposició: Paisatge rural i
urbà, a càrrec Emili Vicens.
Centre Cívic Can Castelló
Dimecres 9, a les 18:30 h

Memòria històrica: Donants de memòria. Presentació del vídeo de recuperació de la memòria oral.
Centre Cívic Can Castelló
Dimecres 9, a les 19 h

Presentació del poemari i
recital d’Izquiera Unida,
del poeta Álvaro Lasso.
Casa Usher
Dimecres 9, a les 19:30 h

Divendres 11, a les 17:30 h

Cartell de l’exposició sobre Ramon Casas i la seva
relació amb la família Rocamora.
A sota, logotip del festival
Bibliocurts que, entre el
21 de novembre i l’1 de
desembre es farà a la Biblioteca de Sant Gervasi
- Joan Maragall. Des del
web de El jardí en farem
un seguiment especial.

Cicle Clàssica: Duet Josep
Buforn i Patricio Soler.
Institut Estudi Nord-Americà

Dijous 10, a les 19 h

Videojocs, de l’ús a l’abús,
amb Pedro Guerrero
Centre Cívic Casa Sagnier
Dijous 10, a les 19:30 h

Teatre: Com nos tornem,
amb Gisela Figueras.
Centre Cívic Vil·la Florida
Dijous 10, a les 19:30 h

Inauguració de l’exposició
de pintures de Jordi Alumà.
Del 10 al 29 de novembre
Galeria Legax Art
c. Aragó 331

Divendres 11, a les 19:30 h

Teatre de petit format:
III Mostra de Teatre
Amateur del districte
Sarrià - Sant Gervasi.
Revissio anual, amb
l’Elenc Teatral J.V. Foix,
Centre Cívic Can Castelló
Divendres 11, a les 19 h

Exposició de documents i
fotografies: Enric Granados (1916-2016).
Centre Cívic Pere Pruna

Dijous 10, a les 19 h

Inauguració de l’exposició:
Maternitats, amb Neus
Ramon i Xavier Calderó.
Del 10 al 25 de novembre
Centre Cívic Pere Pruna

Ruta literària sobre Joan
Brossa: DEL 7 A LA Z, poesia, alfabet, cinema i resistència, amb Cèlia Nolla
Trobada a la plaça Molina
Organitza: Casa Usher i
Fundació Joan Brossa
Preu: 10 €

Aquesta agenda
recull un resum de
les informacions
que ens arriben a
la redacció.
Podeu trobar més
notícies o informació més completa
d’aquestes activitats i d’altres, i enllaços a internet, a
l’agenda del web:

eljardidesantgervasi.cat

Divendres 11, a les 20 h

Concert Homenatge a
Granados, amb Sira
Hernández, piano i Albert
Ferrer Flamarich, conferència
Centre Cívic Pere Pruna
Divendres 11, a les 21 h

Concert amb els Catarres, que s’acomiaden dels
escenaris indefinidament
Luz de Gas
Entrades esgotades
Dissabte 12 i diumenge 13,
de 10 a 14 h

Taller intensiu d’edició
amb Lolita Bosch
Casa Usher
Preu: 195 €

Dissabte 12, d’11 a 13:30 h

Esport i alimentació: al
CT Barcino, activitats de
dansa, minitennis i tennis
taula. I activitats diverses
al carrer de Vilaró i a la
plaça Frederic Soler.
Organitzen: Mercat de
Sant Gervasi i CT Barcino
Dissabte 12, d’11 a 14 h

Tastet: Pintxo de Bacalla i
copa de cava.
Mercat Galvany
Dissabte 12, a les 11 h

Jornada de consoles retros. Painball, Metalslug,
Tekken i molts més.
Casa Sagnier
Dissabte 12, a les 12 h

Contacontes: Els pirates ja
no són el que eren, amb
Mia Cassany i Patricia Geis.
Casa Usher
Dissabte 12, a les 12 h

Espectacle de titelles:
Blau Marí, amb la companyia Pinocho en Bicicleta.
Espai Putxet
Dissabte 12, de 13 a 14 h

Taller de Sumi-e: orquídies
Taller d’Art
Dissabte 12, a les 19 h

Torneig de League Of
Legends
Casa Sagnier
Dissabte 12, a les 21 h

Music Maker Foundation
Revue, amb Alabama Slim
Luz de Gas
Entrades: 32 €
Diumenge 13, de 11 a 14 h

Setmana de la Ciència
2016: L’Astronomia torna
al Farró! observació solar

amb telescopis.
Passeig central de la Via
Augusta, entre Sant Eusebi i Príncep d’Astúries
Oganitza: Veïns Farró
Diumenge 13, a les 18 h

Requiem en re menor,
K. 626, de Wolfgang
Amadeus Mozart (1791)
Contrapunto Vocale i Orquestra de Cambra del
Reial Cercle Artístic
Parròquia de Sant Ildefons
c. dels Madrazo 92
Entrada: 10 €
Dilluns 14, a les 19 h

Xerrada: Tintin i l’arqueologia, amb els historiadors
Borja Antela i Jordi Vidal.
Casa Usher
Dimarts 15, a les 18 h

Campanya de BCN al
món: Estudiar al Japó
Centre Cívic Casa Sagnier
Dimarts 15, tarda

Presentació del llibre de
David Serrano Blanquer:
El llanto de la maleta.
Amb la presència per
Skype d’una de les protagonistes: Giza Alterwajn
Comunitat Israelita de
Barcelona
c. Avenir, 24
Dimarts 15, a les 19:30 h

Taller per entendre el vi:
Tast de vins amb Oriol
Pérez Tudela
Casa Usher
Preu: 10 €
Dimecres 16, a les 17:30 h

I tu, tens algun dret?, amb
Núria Alonso. Conte amb
motiu del Dia Internacional
pels Drets de l’Infant.
Biblioteca Joan Maragall
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Un té con Leonardo: Hermanas Brönte: romanticisemo y pasión.
EspacioConSentido
Dimecres 16, a les 19:30 h

Trobada entre Bernard
Minier et Víctor del Àrbol
Institut Français Barcelona
c. Moià, 8

na: Nora Norman I Noa Lur
Luz de Gas
Entrades: 18 €

Taller de calendari d’advent
Centre Cívic Vil·la Florida

Dissabte 19, de 10 a 15 h

Dijous 24, a les 21 h

3a mostra del comerç
del Galvany, al carrer Madrazo, entre c/ Amigó i
c/ Santaló
Organitza: Barnavasi
Dissabte 19, a les 12 h

Concert de Judit
Neddermann.
Luz de Gas
Entrada: 15 €

Ballada de sardanes amb
la cobla Rambles
Plaça Bonanova
Organitza: Associació de Veïns Sant Gervasi de Cassoles

Dijous 17, de 17:30 a 20 h

Dissabte 19, a les 21:15 h

Dimecres 16, a les 21 h

Taller de Sumi-E: pintura
Zen, amb A. M. Llagostera
Casa Usher
Preu: 50 €
Dijous 17, a les 19:30 h

Recital Gustavo Díaz Jerez - Iberia de Albéniz.
Acadèmia Marshall
Preu: 15 € (públic general)
Divendres 18, a les 17:30 h

Renova la teva roba: Mercat d’intercanvi de roba.
Centre Cívic Casa Sagnier
Divendres 18, a las 19 h

Música’t: Cicle de soul,
jazz i blues, amb Blue Birds
Centre Cívic Can Castelló
Divendres 18, a les 20 h

Concert de piano amb Antoni Tolmos.
Centre Cívic Pere Pruna
Divendres 18, a les 20 h

Nit de Jazz Jove: concert
de Quartet Esqui’s.
Espai Putxet
Divendres 18, a les 20:30h

48 Festival de Jazz Barcelo-

48 Festival de Jazz de Barcelona: Sarah McKenzie.
Luz de Gas
Entrades: 30 €, 36 €

Dijous 24, a les 17 h

48 Festival de Jazz Barcelona: La Vella Dixieland.
Luz de Gas
Entrades: 22 €, 28 €
Divendres 25 i dissabte 26

Gran Recapte d’Aliments
Organitza: Banc dels Aliments
Divendres 25, a les 18 h

Gala Docs Cooperants.
Centre Cívic Casa Sagnier
Divendres 25, a les 19:30 h

sos, teatre amb la companyia La Salamandra.
Casa Usher
Entrada invertida

Trobada entre Mathias
Énard i Jaume Cabré.
Institut Français Barcelona
Dimecres 30, a les 21 h

48 Festival de Jazz de
Barcelona: Royal
Southerm Brotherhood
Luz de Gas
Entrades: 33 €
DESEMBRE
Dijous 1, de 18,30 a 20 h

Del 21 al 25 de novembre

Divendres 25, a les 20 h

Conta’m una òpera: Elektra, d’Strauss.
Centre Cívic Pere Pruna

Del 21 novembre al 1 desembre

Dissabte 26, a les 12 h

Bibliocurts. Festival de
curtmetratges de Biblioteques de Barcelona.
Biblioteca Joan Maragall
Programació competa a la
pàgina 6 de la revista
Dilluns 21, a les 19 h

Concert i recital:
Èrato, música i poesia
Centre Cívic Pere Pruna

Activitat familiar: Amb els
cinc sentits, amb Mon Mas.
Espai Putxet
Dissabte 26, de 17 a 20 h

Rookie’s Party Dj’s.
Centre Cívic Casa Sagnier

Club de lectura sobre el llibre El perro de Terracota,
d’Andrea Camilleri
Casa Usher
Preu: 8 €

Diumenge 27, a les 12 h

Dimecres 23, a les 19 h

Dilluns 28, a les 19 h

Xerrada sobre Herències,
últimes voluntats i testament vital, amb el notari
Albert Domingo
Centre Civíc Vil·la Florida
Organitza: Associació de Veïns Sant Gervasi de Cassoles

Troc, Troc, a càrrec de
Mou-lo projectes.
Centre Cívic Vil·la Florida
Preu: 3,51 €

El llegat d’Europa: recordem el 135è aniversari del
naixement de Stefan Zweig.
Casa Usher
Dimarts 29, a les 19 h

El sopar dels petitburge-

Carrer del Bisbe Sivilla

Dimarts 29, a les 19:30 h

III mostra de teatre amateur: Qui és l’assassí?
amb Teatrerus d’Orlandai
Centre Cívic Can Castelló

Dia Internacional contra
la Violència de Gènere.
Centre Cívic Casa Sagnier

Nomenclàtor

Fotografia: Rosa Castells

Dimecres 16, a les 19:30 h

Taller Sumi-e: postals Nadal
Taller d’Art
Divendres 2, a les 19 h

Divendres 2, a les 19:30 h

III mostra de teatre amateur: Aquilí i la llàntia
d’Aladí, de Lluís Coquard,
amb Teatre molt particular.
Centre Cívic Can Castelló
Dissabte 3, a 11 i a 12:05 h

Activitat infantil: Dibuixem
amb fils i fustes.
Centre Cívic Vil·la Florida
Dilluns 12, a les 20 h

Maragall a casa. Espectacle de Josep Maria Jaumà.
Arxiu Joan Maragall
c/Alfons XII, 79
Preu: 12 €
Dimarts 13, a les 17:30 h

Petits i rars contes infantils d’escriptors estranys,
amb Carles Alcoy
Biblioteca Joan Maragall

És un carrer que va des del carrer de Sant Gervasi de
Cassoles fins al de Mandri. El carrer va ser urbanitzat
per Josep Garriga i Llastanós a partir de 1874, que
havia comprat els terrenys de la finca principal a la
família Sivilla, donant al vial el nom de carrer de Sivilla. Aquesta finca havia estat la casa senyorial de la
família Santcliment, almenys des del 1603, i a mitjans
del segle XVIII Nicolau Sivilla i Girbau, un industrial
veler de Calella, la va adquirir i reformà l’edifici. Des
d’aleshores es coneixia com a Torre Sivilla.
A principis del segle XX es va canviar el nom del carrer,
passant a denominar-se Cartagena, però el juliol de
1942, per evitar la coincidència amb un altre carrer
de la ciutat, del mateix nom, es va posar el nom de
Obispo Sivilla, catalanitzat el 1980 com a Bisbe Sivilla.
Aquest eclesiàstic, Tomàs Sivilla i Gener (Calella 1817
- Girona 1906), no té cap vinculació amb Sant Gervasi.
El 1944 es va fundar a la Torre Sivilla, l’Escola Departamental de Puericultura de Barcelona, depenent
del Ministeri de Governació. La Puericultura era una
escola que practicava una docència del tot pràctica,
ja que era un centre d’ensenyament per a infants des
dels sis mesos als sis anys que eren atesos per les
alumnes del centre. Va ser molt popular a Sant Gervasi i, quan es va tancar l’escola a finals dels anys
vuitanta, l’Associació de Veïns de Sant Gervasi de
Cassoles la va reivindicar com a equipament social
de barri. Així, l’any 2003 l’Ajuntament la va adquirir
i el 2007 es va inaugurar com a centre cívic municipal, amb el nom de Vil·la Florida. A finals del 2015,
en terrenys de la mateixa finca s’obria al públic la
Biblioteca de Sant Gervasi - Joan Maragall.
Vista hivernal de 1975, després d’una nevada, amb
el turó del Putxet al fons i, en primer terme, l’Escola
de Puericultura. Fotografia de Rosa Castells

Santalo, 153
dsushi.es
Abierto de lunes a domingo
de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:30

(93) 143 38 78
(93) 618 45 17

PEDIDO MÍNIMO 15€
(Servicio a domicilio +1€)

Pedidos online desde nuestra web

www.dsushi.es
info@dsushi.es
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notícies del barri
El racó dels veïns

Aparcar el cotxe al carrer
u El jardí
Ens fem ressò de la queixa d’un veí de la zona de
l’avinguda del Tibidabo que, en nom d’altres veïns
del barri, és queixa de la manca de zones verdes
per aparcar el vehicle. Hem pogut constatar que
aquestes queixes responen a la realitat, i que hi ha
vehicles que dóna la sensació d’estar aparcats allà
de fa temps. Per tant, pintar aquestes places d’àrea
verda pot solucionar la qüestió.

Àrea Verda d’estacionament
u José Termini Grenon
Els veïns del carrer Lleó XIII, Román Macaya i Teodoro Roviralta estem cansats de reclamar a l’Ajuntament que s’instal·li Àrea Verda d’Estacionament
en aquesta zona, a causa que hi aparquen vehicles
i furgons durant llarg període, els quals acostumen
a ser segons vehicles i que no són del barri, tot
ocupant estacionaments que haurien de ser per als
veïns, tenint en compte que en aquests carrers i el
de la resta de la zona a l’entorn de l’avinguda no
disposen de molts llocs per aparcar, i els pàrquings
que hi ha o estan complets o són excessivament
cars. Així resulta gairebé impossible aconseguir un
aparcament en aquests carrers durant la major part
del dia, tot i que a pocs carrers d’aquí hi ha àrees
verdes que estan lliures d’estacionament a qualsevol hora del dia, com és el cas de la plaça de Calvó,
el carrer de la Infanta Isabel, etc.

2a edició de Bibliocurts

El festival de curtmetratges de Biblioteques de Barcelona
u Laura Pla
Bibliocurts arriba de nou a la biblioteca
Sant Gervasi-Joan Maragall. Aquest
festival té com a objectiu relacionar
el món audiovisual amb les biblioteques perquè aquestes serveixin com
a plataforma per als nous creadors.
Les novetats i noves col·laboracions
que fan que el programa d’enguany
del festival sigui molt interessant.
Bibliocurts 2016 s’inaugurarà el 21 de
novembre a les 18:30 h amb la presentació de la programació i la projecció d’una sessió especial de curtmetratges sota el títol “París en curt”.
Per aquest programa comptem amb
la col·laboració de l’Institut Français
de Barcelona.
Els membres del jurat de Bibliocurts
2016 s’encarregaran de les activitats
paral·leles que s’oferirant enguany. Celia
Rico Clavelino, dirigirà un taller de guió
de curtmetratges durant el qual els 8
participants revisaran en grup els seus
guions. El periodista i docent Josep
Lambies, ens parlarà de cinema casolà
i DIY de producció local i internacional
i la crítica de cinema Paula Arantzazu
ens farà un recorregut pels circuits dels
festivals que aposten per oferir unprograma de formació periodística i crítica.
Com cada any, no ens descuidem
dels nens i els joves de la casa. Els
més petits podran fer un taller de
stop-motion o gaudir d’una divertida i

Porta oberta
a la Rotonda
El Racó dels Veïns és una secció que, com les cartes al director d’altres publicacions periòdiques, vol
donar veu a les opinions, preocupacions i reivindicacions dels veïns i veïnes dels barris de Sant Gervasi.
Podeu escriure el vostre text directament al web:
http://eljardidesantgervasi.cat/raco-dels-veins/

uM. Antònia Font Fernández
El darrer cap de setmana d’octubre,
vam poder acomiadar l’horari d’estiu amb una visita a la Rotonda, va
ser una jornada de portes obertes en
què els veïns vam poder trepitjar i retratar la quadratura del cercle modernista que presideix la plaça Kennedy.

bonica selecció de curtmetratges plena
de sorpreses sobre «Petits Herois».
Aquest any, hem convidat també els
instituts del barri a una projecció de
especial de curtmetratges que anirà a
càrrec del Festival Filmets de Badalona.
Els curts seleccionats que es projectaran i optaran pels premis es presentaran en 5 sessions: 2 sessions de projecció de la secció Barcelona en curt
i 3 sessions de projecció de la secció
Megacurt. Aquests curts competeixen
per uns premis de 1.250 i 1.000 euros
respectivament i pel premi del públic.
Sobre aquest últim premi comptem
amb la col·laboració de la plataforma

de cinema online Filmin, que ofereix una
subscripció online, de la distribuidora
Cameo, que donarà 10 DVD de cinema
independent i amb Showrunners-Escola
de guió i creació audiovisual que ofereix una plaça per un dels seus cursos
monogràfics de 30 hores, focalitzats en
determinats aspectes del guió.
Com l’any passat, els curts guanyadors
s’anunciaran i es projectaran durant la
cloenda del festival que enguany será
el dijous, 1 de desembre.
Tota la informació sobre les projeccions i les activitats paral·leles la podeu
consultar a www.bibliocurts.cat i a
www.eljardidesantgervasi.cat.

Segons l’organització, gairebé 6.000
persones van visitar l’edifici.
Com a punts positius, servidora va
constatar els següents: el fet que no hi
hagués massificacions (calia inscriures’hi prèviament) i la correctíssima atenció
del personal contractat, que, adreçant-se
al públic en català, ens va fer sentir que,
en efecte, la visita no era (només) per
als turistes. I, com a punts negatius, les
finestres: les del tercer pis havien rebut
moltes visites d’ocells, i el que és pitjor,

absolutament totes són hermètiques
i amb vidres ratllats a la manera d’un
estor. Hauria costat poc no empresonar
tant els futurs oficinistes.
En tot cas, és d’agrair que els promotors hagin tingut la deferència de
mostrar al veïnat un espai emblemàtic que qui sap si tornarem a veure
per dins. Mentrestant, la cirereta continuarà sent un dels símbols de Sant
Gervasi. Que no se la mengin, que el
pastís ja té prou nata.

1. La primera surten l'ordre dels banyadors, roba interior, etc...
2. La segona es un exemple de com li agradaria que les posesis si pots
així mes modernilles i torçades.
3. Una captura de l'anunci que li fem nosaltres. Volen el mateix color
de fons i la info de contacte estructurada així.

Especialistes en corseteria:
confort, maternal, esportiva,
terapèutica, bodys, faixes
i moda bany.
Disponibles en totes les talles i copes.

C/ d’Arimon, 6 Telèfon: 93 667 83 90
www.corseteriascots.com
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Centre de Medicina Estètica. E08941181
Autoritzat per la Generalitat de Catalunya

UN LUNES
ES MENOS LUNES
DESPUÉS
DE UN MASAJE
ANTIESTRÉS.
ABRIMOS LOS DOMINGOS DE 10 A 14 H
EL DÍA PERFECTO PARA UN MASAJE,
UN PEELING, UNA PEDICURA O CUALQUIER
OTRO TRATAMIENTO QUE ENCONTRARÁS
EN ETERNWELLNESS.COM

C. Arimon 18-20, 08022 Barcelona · Tel. 93 181 39 34
Lunes-Viernes: 9:30 a 22:00 h · Sábado: 10:00 a 18:00 h · Domingo: 10:00 a 14:00 h
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notícies del barri

Campionat d’Espanya absolut per
equips femenins
u El jardí
El Club Tennis Barcino s’ha proclamat Campió d’Espanya Absolut per
Equips Femenins després de vèncer
en la final al Reial Club de Tennis Barcelona-1899 per 3-1, el dissabte 28
d’octubre. El campionat s’ha disputat
a les instal·lacions del Barcino, que
s’han omplert de públic, especialment
a la final per animar a l’equip local.
L’equip del Barcino, format per Maria Sakkari, Lara Arruabarrena, Tita

A dalt, la banda
dels Friends
-group que
acompanya els
The Blues Brothers Tribut, a la
festa de la Fundació Pare Manuel a la sala Luz
de Gas.
A baix, l’equip femení de tennis del
CT Barcino, campió d’Espanya.

Ciutadans: mobilitat
u Carme Rocamora
El grup municipal de Ciutadans va proposar durant el passat consell plenari
del juliol que l’empresa contractada per
la recollida de brossa fes un canvi en els
seus horaris, per així solucionar part del
caos circulatori que hi ha a Sant Gervasi
a primera hora dels dies lectius, de les
7:30 del matí a les 9:30 h.
Aquest caos es causat per la gran presència de col·legis que hi ha al nostre
barri, on conseqüentment s’hi conglomeren molts cotxes i autobusos, per
això el partit demana que no hi circulin
els camions de brossa durant aquesta franja per solucionar parcialment el

problema mentre no es puguin adoptar altres mesures. Aquesta proposta
va ser aprovada, però el mateix partit
lamenta que aquesta mesura encara
no hagi estat adoptada.

Curs d’interpretació
a l’Institut Français
El dijous 27 d’octubre es va presentar
una nova edició, la tercera, del Curs
Internacional de Composició Institut
Français de Barcelona – Barcelona Modern Project. Aquest any el compositor
convidat és Raphäel Cendo, i la presentació va anar a càrrec de Pascale de Schuyter, directora de l’Institut
Français; Demián Luna, director artístic
i pedagògic; David Albet, director Artistic del BCN216, i Joan Bagés Rubí,
director Artistic de Morphosis Ensemble. Aquest curs s’està convertint en
un referent internacional i permet als
compositors allò que habitualment els
falta: el contacte amb intèrprets d’alt
nivell en el procés de composició de
l’obra. Entre el 3 i el 5 de novembre es
va fer la primera trobada, i les següents
seran el gener i el maig.

Javier Sardá - www.fotosarda.com

bromes que tractaven temàtiques actuals. Finalment, Formula V van cloure
la nit amb més música, cantant entre d’altres “Solo sin ti”, un tema de
José Luis Armenteros i Pablo Herrero,
al qual hi va posar veu el cantant del
grup Paco Pastor.
Una vegada més, la nit va ser entretinguda i agradable, acompanyada
per aquest rerefons solidari que fa
que amb l’ajuda de tots, el món sigui
un lloc una mica millor.

Torró, Cristina Bucsa, Eva Guerrero,
Paula Arias, Meritxell Perera i Gemma Lairón, amb Albert Portas com a
capità i Rubén Auir com a subcapità,
s’ha imposat al seu rival en els partits
individuals.
L’últim dels partits ha estat el disputat
entre Arruabarrena i Lourdes Domínguez, que amb aquest campionat es
retira de la competició. Després de la
victòria de la representant del CT Barcino, les dues jugadores s’han fos en
una emotiva abraçada.
A l’entrega de trofeus hi han estat presents, entre d’altres autoritats, Miguel
Díaz, president de la Reial Federació
Espanyola de Tennis, Joan Navarro,
president de la Federació Catalana de
Tennis, i Conchita Martínez, capitana
dels equips espanyols de Copa Davis
i Copa Federació.

Un visitant inesperat
Fotografia: CB Barcino

u Carme Rocamora (@CarmeCRS)
Les nits a la sala Luz de Gas acostumen a ser agradables, actives i entretingudes. I molts cops, també tenen un rerefons solidari. Aquest cop,
parlem del passat 26 d’octubre on la
Fundació Pare Manel, hi va organitzar una nit per recaptar fons benèfics.
Hi van assistir gairebé 300 persones,
les quals van pagar una entrada destinada a ajudar la Fundació. També hi
oferien loteria de Nadal. El públic va
gaudir d’una nit ben dinàmica, conduïda amb un humor constant pels
alegres Francesc Manent i Brigitta
Lamoure.
Pare Manel és una fundació arrelada
principalment als barris de Verdum i
Roquetes de Barcelona i treballen amb
persones i famílies que estan en situació de major vulnerabilitat; principalment treballant pels drets i la qualitat
de vida de totes les persones que pateixen exclusió i marginació social. La
nit, a més a més va estar dedicada
a Carles Flavià, actor, monologuista,
presentador i exsacerdot que ens va
deixar als 70 anys el passat mes de
març. De ben petit va conèixer el Pare
Manel, amb qui va estudiar per ser sacerdot i amb qui va col·laborar durant
la seva trajectòria.
Amb totes aquestes causes, el públic
va passat una nit amb ambient festiu i
alegre, amb una primera actuació dels
Friends-group. I no eren els únics artistes que van col·laborar desinteressadament en l’acte, sinó que també
una veu comú a les nits del Luz de
Gas, la Mònica Green, va posar veu a
cançons conegudes com “I will survive” de Gloria Gaynor. Després d’ella,
un grup tribut a The Blues Brothers
va fer moure a la gent amb tres temes molt ben resolts. Entre tanta música, també hi va haver lloc per allò
que tant s’acostuma a veure al Luz de
Gas: l’humor. Va ser en mans de Toni
Moog, que va fer esclatar riures amb

Fotografia: Carme Rocamora

Festa anual de la Fundació
Pare Manel, a Luz de Gas

Era algú amb una disfressa Manga? O
d’una festa de Halloween? El diumenge 30 d’octubre a la matinada, aquest
magnífic exemplar de senglar va ser
fotografiat per Javier Sardá, fotògraf
col·laborador de la revista, davant de
la tanca del col·legi Jesús-Maria a
l’avinguda de Sant Gervasi.
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Al cor del barri de Sarrià –Sant Gervasi, tres llars acollidores,
tranquil·les i amb un equipament exclusiu fet a la seva mida.
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La

Cuina de convent

mirada política

El president de pedra
u Roger Rosich

Resistència
Àpats conventuals i
pairals en temps de tardor als antibiòtics
u Fra Valentí Serra

Finalment ho va aconseguir. Sense fer res. Esperant. Tot fumant un
puro. Quiet veient com tots es dirigien al penya-segat i s’hi tiraven.
Sense esforços. Mariano Rajoy torna
a ser ja president del Govern “amb”
funcions.
I Ciutadans no té prou força per marcar condicionants, i no té prou clara
la seva línia de centrisme liberal a l’europea. I el PSOE ha
sabut fer-ho tan malament com ha pogut. Ni fent-ho expressament. I ja hi tornem a ser. Sense terceres eleccions,
per sort, però de cap a un segon mandat Rajoy, després
del seu inèdit “quinquenni”.
Vestits amb el mantell blanc de l’esquerra alternativa s’ha
perdonat massa ràpid a Podem no haver-se abstingut a la
investidura de Pedro Sánchez. Avui, el socialista defenestrat seria president d’un govern de canvi i progrés en minoria, marcat en tot moment per la política parlamentària
al Congrés i per les pressions regeneradores de Ciutadans
per la dreta i de Podem per l’esquerra. Va ser un greu error.
Enlloc d’això ens ve una etapa més d’estancament, amb
un PSOE incapacitat per negociar ni pressionar en res, i
amb un president que generalitza aquella opinió de “si un
senyor així pot ser president del Govern…” que tan poc
ajuda a la política en el seu conjunt. Deplorable.
Mariano Rajoy ha fet bo a José Luis Rodríguez Zapatero
en allò que significa “la política”, perquè potser Zapatero
va cometre molts errors, però com a mínim es va mullar; va
actuar políticament. Zapatero va fer la seva política, amb
una empenta progressista socialdemòcrata que amb el
temps tots aprendrem a valorar (fixin-se que ni el PP més
recalcitrant al govern no ha tombat algunes de les mesures dels primers quatre anys de Zapatero a la Moncloa).
Rajoy no s’ha mogut. Rajoy no ha fet política. I si l’ha fet sols
ha estat de forma reactiva o passiva, mai activa. Rajoy ha
guanyat resistint, amb una resiliència ferotge. Erosionat, sí,
però petri en les seves posicions. És el president de pedra.
Rajoy ha fet bo a Zapatero. Com el PSOE ranci dels barons
ha fet bo a Pedro Sánchez. I com el “tardo-Rajoyisme” ha
fet bo el bipartidisme, davant del tant comentat canvi de
paradigma de la “nova política” que per uns mesos va fer
creure a l’Espanya dels tertulians i dels sondejos que de
dos grans partits es passaria a quatre empatats o inclús a
sorprenents “sorpassos”.
Espanya no canvia tant ràpid. Espanya es mou lentament,
com Rajoy. Per això Rajoy aguanta, i per això el PP és el
gran partit de govern espanyol.

Des de temps immemorial, per la
vigília i la festivitat de Tots Sants,
el dia primer de novembre, hi ha
el costum de practicar la cèlebre
castanyada familiar entorn de la
llar, un àpat festiu a base de moniatos, fruita confitada, castanyes
i, sobretot, els panellets, que són uns deliciosos pastissets
que han esdevingut una de les postres més tradicionals de
Catalunya que combinen de manera excel·lent el sucre i la pasta d’ametlla envoltada de pinyons (a voltes farcits de confitura)
i són la delícia de grans i xics, especialment quan s’acompanyen amb un gotet de malvasia o de moscatell.
En temps de crisi la tradició pairal i monàstica ha preparat panellets amb pasta de carbassa, farina i rovell d’ou i que després
untaven amb mel i es menjaven amb les castanyes torrades
al caliu. Pel que fa al moniato, estudis recents han posat de
manifest que és una de les hortalisses més agraciada amb
hidrats de carboni i sucres, amb vitamina A i E i sense gens
de greixos, de tal manera que actua benèficament contra el
càncer de pulmó i de pell. A l’estar integrat per un 70 % d’aigua fa que sigui un excel·lent hidratant del sistema digestiu.
En efecte, la carbassa té un lloc destacat en la cuina pairal
i conventual de tardor i hivern. És una hortalissa oriünda
d’Amèrica i té nombroses varietats, i són molt apreciades
per la cuina catalana, les que són collides a la tardor i a
l’hivern, car gaudeix de nombroses propietats vitamíniques
i digestives, de preu molt assequible i que hom pot preparar de moltes maneres: bullida, estofada, en escudella, en
consomé, en forma de pastissets...
Amb un una carbassa mitjana es pot fer un àpat excel·lent
si, després de pelar-la bé es talla a trossos ben menuts,
“que hauràs de salpebrar i barrejar amb ceba picada i amb
porros picats; després ho poses en una cassola on, a foc
lent, has d’haver sofregit força ceba i on has d’afegir una
mica de brou de verdures i deixar-ho coure durant mitja hora
fins que la carbassa s’hagi estovat, i ja ho tindràs llest per
dur-ho a taula, i pots reforçar aquest brou de carbassa amb
moixernons o altres bolets confitats que tinguis”.
Un bon complement alimentari en la dieta del temps de tardor
és menjar la carbassa a les postres com a pastís, “que hom
podrà elaborar amb pasta de carbassa, rovells d’ou, farina,
una mica de llevat, sucre de canya, un tros de canyella, la
pela d’una taronja i d’una llimona ben ratllades, oli d’oliva i
un bon grapat de nous trossejades per afegir a la pasta amb
destinació al forn, on hi ha de romandre fins que estigui cuita
i al seu punt, i hom la podrà menjar quan s’hagi refredat una
mica”. A l’article vinent us vull parlar, a.D., del vi i les bótes.

Roger Rosich és analista polític, 1400caracters.worpress.com

Fra Valentí Serra de Manresa és l’arxiver dels caputxins

RÀPID MODOLELL
www.cerrajeriamodolell.com

Reparació de calçat I Duplicat de claus I Comandament
de pàrquing I Obertura de portes I Claus Fichet 787, Soler,
Sidese I Instal·lació, canvi i reparació de panys I Centre Tècnic
SAG Seguridad i DOM I Receptors de Comandaments
I Claus i comandaments per cotxes i motos
c Modolell, 57, local 4 Barcelona

I

Naturalment Curiosos

DLL 16-20 h DM-DV 9-14 h
16-20 h DS 10-13:30 h
dilluns matí tancat

u Marc Talló i Neus Mestre

L’altre dia a la consulta del centre
d’atenció primària una doctora es
queixava que molts pacients deixen
de prendre els antibiòtics quan ja es
troben bé, enlloc de seguir el tractament fins el final. La conseqüència
d’aquesta pràctica és que es creen
resistència els antibiòtics. Però a què es referia la doctora?
Què vol dir que hi hagi resistència a un antibiòtic?
Les espècies poden evolucionar i adquirir habilitats que les permetin adaptar-se al medi, tal com Darwin va proposar a mitjans
del segle XIX. Per tal d’aconseguir-ho cal que en una població hi
hagi variabilitat de manera que els individus que, per casualitat,
tinguin unes característiques adequades per viure en el medi
sobreviuran. D’altra banda, els individus amb característiques
desfavorables no sobreviuran ni tindran descendència. Com a
conseqüència, en la següent generació la majoria d’individus
tindran les característiques favorables. Aquest mecanisme
d’evolució es coneix com a selecció natural.
Un exemple de com actua la selecció natural és justament
la resistència als bacteris. Quan tenim una infecció per bacteris no tots els bacteris que ens infecten són completament
iguals, encara que siguin de la mateixa espècie. Alguns poden, per exemple, contenir un trosset més d’ADN que els
doti d’alguna habilitat extra. A més, cada vegada que un
bacteri es divideix (un bacteri creix molt fins a dividir-se i
originar dos bacteris) poden haver-hi errors a l’hora de copiar l’ADN que, per atzar, es tradueixin en adquirir una nova
característica. Aquesta variabilitat en els bacteris, a l’hora
de seguir un tractament, provoca que no tots els bacteris
siguin eliminats pels antibiòtics amb la mateixa eficiència.
En un tractament que dura set dies, pot ser que al cap de
tres dies més de la meitat dels bacteris ja siguin eliminats
i conseqüentment nosaltres ja ens trobarem bé. Si seguim
prenent l’antibiòtic s’eliminaran la resta de bacteris i ja no
ens tornarem a posar malalts. Ara bé, si deixem de prendre
l’antibiòtic els bacteris supervivents creixeran i ens tornarem
a posar malalts. El problema està, en què majoritàriament
aquests nous bacteris seran difícils de matar amb l’antibiòtic
utilitzat. Per tant, un tractament de set dies amb el mateix
antibiòtic pot ser que no sigui suficient. Si aquesta pràctica
se segueix una vegada i altra, al final haurem seleccionat
una variant del bacteri que sigui resistent a l’antibiòtic en
qüestió. Com a conseqüència, aquest antibiòtic deixarà de
ser útil i caldrà desenvolupar-ne un de nou.
Així que ja sabeu, encara que no és bo abusar i prendre
massa antibiòtics, si comenceu un tractament cal seguir-lo
fins al final. Així evitareu recaure en la mateixa infecció i
col·lectivament aconseguirem que hi hagi menys resistència als antibiòtics.
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Encara no has
provat la
Fisiotechnology
Un nou concepte de
fisioteràpia individual
combinada amb tecnologia
única a Barcelona
Fe
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vir

Amb les tècniques i tecnologia més avançades: AlterG, Imoove, Tergumed, Physium,
Indiba, ones de xoc, magnetoteràpia...

Visita’ns

93 217 86 55

Guillem Tell, 51
08006 Barcelona

ﬁsiobcn@ﬁsiobcn.eu
www.ﬁsiobcn.eu
Segueix-nos

>

- Tractaments individuals de 60 minuts
- Lesions esportives de totes les edats
- Fisioteràpia post intervenció quirúrgica - Pla terapèutic personalitzat i exclusives instal·lacions

n
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*Promoció vàlida en la primera
sessió, fins al 31 de desembre
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Descobreix-la
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Mossos d’Esquadra

L’Art d’Observar

Arquitectura a Sant Gervasi

Festa dels Súpers i altres L’ull que em mira
esdeveniments

El Palauet Muñoz
Ramonet o Can Fabra

u Xavier Boned

u Jaume d’Oleza
Des d’aquest passat mes de juny es
poden visitar els jardins de Can Fabra (Palauet Muñoz Ramonet), al carrer Muntaner 282-290 de Barcelona.
Una de les cases de la burgesia de
Barcelona de principis del segle XX,
que conforma un altre recés de pau
al centre de la ciutat, i que després de molts anys de tribulacions entre els hereus i l’Ajuntament obre les portes a
la ciutadania. Una discòrdia de més de 15 anys que acaba
ara, amb el compliment d’una sentència del Tribunal Suprem de l’any 2013, que va obligar als hereus a lliurar les
claus a l’Ajuntament de Barcelona.
L’any 1945 a la mort de Ferran Fabra i Puig, Julio Muñoz Ramonet compra la finca i la converteix en la seva residència
habitual. Muñoz Ramonet va ser un empresari de l’època
i propietari de la Unió Industrial Algodonera, empresa que
més tard va caure en desgràcia. Suposem que per netejar
el seu nom, dels negocis realitzats durant la postguerra,
dóna a la Ciutat de Barcelona aquest palauet, així com la
col·lecció d’art existent al seu interior, motiu pel qual va començar l’ enfrontament entre els seus hereus i l’Ajuntament.

Fotografa: Mossos d’Esquadra

El cap de setmana del 22 i 23 d’octubre, els Mossos d’Esquadra vam participar, un cop més, a la Festa dels Súpers. Cada any, el cos de Mossos d’Esquadra participa
en aquest acte festiu muntant un estand on petits i pares
poden fer-se fotos, aconseguir una gorra de Mossos, iniciar-se en habilitats dels Tèdax (Grup de Desactivació d’Explosius), conèixer els vehicles policials, els gossos policia
o un equip d’antiavalots.
La participació dels Mossos d’Esquadra en aquest tipus
d’esdeveniments ve marcada pel que ja hem comentat
en altres articles: som una policia basada en el model de
proximitat amb la ciutadania.
L’objectiu darrer de la tasca policial és el conjunt de la societat catalana, que requereix d’un servei públic policial professional que sigui proper a les seves necessitats canviants i que
s’integri en les activitats socials i culturals organitzades per
institucions i ciutadans. I aquest objectiu s’ha d’aconseguir
mitjançant el model policial utilitzat a la ciutat de Barcelona,
i a tot Catalunya, el model de Policia de Proximitat.
Aquest contacte permanent i pròxim amb el teixit social i
associatiu, amb d’altres institucions i amb els ciutadans
particulars, pretén ser el fil conductor per assolir objectius
d’una policia moderna del segle XXI. És prioritari establir
una relació propera i afectiva amb tots els ciutadans en
general i amb els més petits en particular. És per aquest
motiu que, al llarg de l’any, els Mossos d’Esquadra participem en tot tipus d’activitats, barrejant-nos i relacionant-nos amb total normalitat amb els nostres conciutadans. Una policia propera inspira confiança i la confiança
és sinònim de seguretat.
Aquests són alguns dels actes en els quals participem al llarg
de l’any, als quals us animem a participar amb nosaltres:
Saló de la Infància, Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, Exhibicions i Trobades de Cossos de Seguretat i Emergències,
Calendari Solidari amb la Federació d’Associacions de
Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC),
Jornada solidària a Manresa contra el Càncer Infantil, col·
laboracions amb l’Hospital Matern Infantil de Sant Joan
de Déu, Diada de la Cerdanya, col·laboració amb Càrites,
Cursa Mossos d’Esquadra de Sant Cugat de Vallès, Caminada Solidària per a la Investigació de la Dermatomiositis Infantil, Jornada Solidària de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC), Marató de TV3, col·laboració
amb la Fundació Carreras en la lluita contra la Leucèmia,
participació del Grup de Servei Històric dels Mossos a les
fires modernistes de Canet de Mar i Terrassa, recreació
del final de la Batalla de l’Ebre a Flix, Festa dels Traginers
a Balsareny, Fira dels Matiners a Avinyó (Bages), Fira Esport de Cambrils, “Calafell Somriu” adreçat a més d’un
centenar de nens i adolescents amb risc d’exclusió social
i obert al públic en general. I MOLTS MÉS...

Xavier Boned és caporal dels Mossos d’Esquadra
i cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, de Sarrià
-Sant Gervasi

u Pau Farràs

Encara ara, després de
força temps, recordo la
mirada d’una nena de
prop de tres anys que jugava amb una altra nena i
que, tot d’una, va parar el
joc tot mirant-me fixament. Havia alçat la mà com si anés
a pegar la seva companya de joc, però en tenir la mà enlaire va aturar el gest i, encara amb la mà alçada, com si
hagués congelat el moviment, em va mirar, va mantenir la
mirada per uns instants i la va abaixar sense arribar a tocar ningú. Jo no havia dit res de res, no havia insinuat cap
gest ni cap intenció. Per un moment em va semblar que
la petita esperava quelcom de part meva. Però jo no vaig
actuar. Sense que li fes cap reflexió, ella mateixa semblava
haver reflexionat perquè no va pegar l’altra nena. Aquesta
escena, que després he tornat a observar en situacions
semblants, em va impactar molt.
Hi ha un conte de l’escriptor Dino Buzzati, anomenat El gos
que va veure Déu, que em fa pensar en l’escena que acabo
de descriure. Aquest conte explica com un bon dia apareix al
poble de Tis un gos a qui anomenaven Galeone, un gos que
“no és ni rabiós, ni té mal geni”. Per un fet fortuït, va començar
a córrer el rumor entre els vilatans de Tis que Galeone havia
vist Déu. “Galeone, amb extraordinària familiaritat, va d’un lloc
a un altre, entra a les fondes i als estables. Quan menys us
l’espereu, heu-los aquí, en un racó, immòbil, mirant fixament
i ensumant. [...] Els homes ja no se senten sols ni quan són a
casa amb les portes tancades i barrades.” I comencen a canviar la seva manera de fer. Així, en veure el gos, un botiguer
para una discussió amb la seva dona, una veïna que parlava
malament de la muller de l’alcalde comença a dir que troba
que aquesta és una bona persona, l’amo de la bòbila que
és a punt de despatxar un manobre claudica de fer-ho, uns
lladres de bicicletes es desdiuen de fer un robatori, el forner
deixa de fer la cisa... I així tantes i tantes altres escenes. “Per
què aquestes i tantes altres coses? [...] tenen por d’un gos, no
que els mossegui, simplement tenen por que el gos els judiqui
malament.” Els veïns i veïnes se senten ambivalents davant del
gos, de vegades senten que els fa nosa i, tot i que no gosen
dir-ho, voldrien fer-lo desaparèixer; d’altres vegades, quan el
gos passa per mals moments, senten compassió i l’ajuden, li
porten abric i menjar. No revelaré el final del conte, però podríem dir que a partir d’un moment donat, quan la gent de Tis
veia qualsevol gos que s’assemblés a Galeone, sentien la seva
mirada damunt seu. A qui pertany en realitat aquesta mirada,
la mirada del gos? És la mirada d’algú extern o és la pròpia
mirada sobre si mateix? En una ocasió, mentre observava
com jugaven uns infants en una escola bressol, vaig presenciar com un d’ells amb certa dificultat de relacionar-se amb els
companys va ser, per uns moments, l’ase dels cops: els companys es van queixar a la mestra del comportament d’aquest
nen i la mestra, sense arribar-lo a renyar, va advertir el petit.
Recordo molt bé que en aquell moment em vaig preguntar si el
petit tenia dificultat de relacionar-se perquè li faltaven models
de relació, si li mancaven hores de joc i carantoines amb els
adults propers, però no en vaig dir res a la mestra. La setmana següent, es va tornar a produir una situació semblant, però
aquesta vegada la mestra, davant la queixa dels companys, va
tenir tota una altra actitud: va agafar el petit en braços i va començar a parlar-hi, a jugar-hi i a fer-li moixaines. Em pregunto,
doncs, si un gos com Galeone, ens pot prestar de tant en tant
la seva mirada per ajudar-nos a fer una cosa molt difícil: la de
poder-nos veure a nosaltres mateixos, com actuem, què fem,
però també com podríem actuar i què podríem fer.
Pau Farràs Ribas, www.nodre.com

Una història recent de discòrdies
El palauet Muñoz Ramonet conegut així pel seu últim propietari, en veritat és la Torre del Marquès d’Alella. Una finca
modernista projectada per encàrrec de Ferran Fabra i Puig,
segon Marquès d’Alella al cèlebre arquitecte Enric Sagnier.
Encarrega també la construcció dels seus jardins a Nicolas
Rubió i Tuduri segons projecte de Jean Calude- Nicolas
Forestier. Així mateix disposa a les seves parets, pintures
de Josep Maria Sert. En resum, una finca projectada per
grans arquitectes i artistes del seu temps, que representa
el testimoni del luxe i dels costums d’aquesta alta societat
barcelonina de principis del segle XX. Una de les moltes
cases escampades per la nostra ciutat i que han conformat
la Barcelona dels nostres dies.
L’edifici té una composició classicista, de forma cúbica
amb façanes projectades sota eixos verticals que donen
certa simetria al volum arquitectònic. El conjunt ornamental, és a dir, motllures, capitells, pilastres etc. dibuixen un
repertori d’elements que denoten el gust per l’estètica clàssica. En l’actualitat amb l’edifici en mans de l’Ajuntament,
s’ha convocat un concurs per a la redacció d’un projecte
d’una biblioteca de proximitat, amb la intenció de realitzar
una construcció que no alteri els valors arquitectònics de
l’edificació ni dels seus jardins. Recordem que gaudeix
d’un nivell de protecció C (d’interès urbanístic), és a dir
que qualsevol projecte arquitectònic haurà de conservar
i no alterar el palauet així com els seus jardins i els seus
interiors.
Sens dubte la proposta guanyadora,
haurà d’ajustar no
tan sols la formalització d’un conjunt harmoniós amb
l’edificació actual, sinó també i no
menys important,
adequar el nou ús
al que havia estat
d’antiga residència.
Jaume de Oleza és
arquitecte, www.
controller.cat
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política de barri

Sobre la gestió dels llums de Nadal

Boris Valls, conseller PP
‘Els veïns són la guia que necessitem
els polítics per no perdre el nord’

Preguntes als polítics sobre temes d’actualitat del barri

Fotografia: Carme Rocamora

u Carme Rocamora
El novembre ha estat el torn de trobar-nos amb el
Boris Valls, conseller del Partit Popular al districte.
Amb només 24 anys i després d’haver cursat Ciències
Polítiques (UB) i un màster en Comunicació Política
(UPF) ocupa aquest càrrec amb la intenció d’estar al
costat de les persones que volen fer del barri un lloc
més agradable i digne. El seu temps lliure el dedica
a la cooperació internacional: l’any passat va invertir
l’estiu a Cambotja i aquest a Uganda, amb la intenció
d’ajudar als més desfavorits i és que considera que
l’experiència s’ha de viure “són moltes emocions en
poc temps, però és molt gratificant contribuir donant
les eines necessàries per a què les persones dels llocs
més desfavorits progressin de veritat, adaptant-nos
sempre a la seva realitat”.
Des que és conseller del districte li apassiona la reflexió continuada que li donen els veïns: “el contacte
directe amb ells m’aporta una radiografia molt bona
dels seus problemes que jo no puc ser capaç de veure
per molts d’anàlisis que faci, per això, els veïns són la
guia que necessitem els polítics per no perdre el nord”.
Ara mateix des del Partit Popular veuen de vital importància solucionar la temàtica de mobilitat: prioritzar
d’una vegada per totes que s’acabi la L9, enlloc de
perdre el temps i els diners amb experiments i improvisacions, referint-se a projectes com la superilla
del Poblenou. De la mateixa manera, considera vital
millorar la freqüència dels autobusos, però sempre
sense criminalitzar l’ús del transport privat. A més a
més, el Boris va presentar a l’últim plenari una proposta per fomentar l’emprenedoria jove al districte, aprovada per tots els grups municipals i que per
tant suposa una empenta a la innovació: la idea és
un espai de cotreball (coworking) amb les dotacions
tecnològiques necessàries.
Lamenta que el govern de Colau margini aquells llocs
on menys afinitat hi té Barcelona en Comú, com per
exemple a Galvany, on no hi ha cap projecte d’equipament públic quan és la zona de Sant Gervasi que
més mancança té ara mateix d’aquests espais: “el govern només aposta per aquelles zones on més se’ls ha
votat. Lamentable. Sectarisme polític”. De la mateixa
manera creu que cal molta més interacció per part del
govern amb els veïns, per informar dels processos de
reforma com el Carrer Balmes.
Recorda que des del PP es mantindran inconformistes: no es van conformar amb les polítiques que va fer
el govern anterior ni ara amb l’actual i des del seu punt
de vista, l’oposició i el govern no fan més que conformar-se: el PSC entrant a govern i CiU i ERC sense fer
una oposició forta per falta de voluntat: ocupant-se de
temàtiques com la independència i no de problemes
que realment són d’urgència a Sant Gervasi.
Podreu llegir més preguntes a la versió web.

u Carme Rocamora (@CarmeCRS)
Aquest mes que ja ens acosta al Nadal
preguntem als partits polítics sobre la
il·luminació nadalenca dels principals
carrers de Sant Gervasi.
Com s’hauria de gestionar:
- És una mesura adequada, o se’n pot
prescindir?
- És una activitat sostenible? La seva
despesa energètica i econòmica és difícil de justificar
- La durada, gairebé d’un mes i mig,
és excessiva?
- Qui ho ha de pagar? Els comerços,
l’Ajuntament, o a mitges?
- Com de selectiu s’ha de ser a l’hora
d’il·luminar certs carrers? Només s’haurien d’il·luminar els principals eixos comercials o tota iniciativa és bona?
Montse Martín, CiU
Considerem que la il·luminació de Nadal és una mesura adequada que afavoreix el petit i mitjà comerç de barri
en aquestes dates. A més a més, l’ús
de llums LED ha permès assolir nivells d’eficiència molt bons. Cal tenir
en compte que aquesta activitat té un
gran retorn per als comerços i la ciutat. La durada no és excessiva, en els
últims anys s’ha reduït en un 75% la
despesa energètica. Tot i així s’ha de
poder plantejar – consensuadament
amb els comerciants– una racionalització d’aquest període. Considerem que
l’actual sistema de finançament és prou
bo, ja que permet establir un estàndard
de qualitat compartint la despesa entre ajuntament i els qui fan el veritable
esforç: els comercials. L’ajuntament ha
de donar prioritat al petit comerç i mitjà comerç, zones de mercat i a tots els
eixos comercials del barri: aquests són
els que han de tenir més protagonisme
en aquestes dates.
Óscar Ramírez, PPC
La il·luminació nadalenca sempre ha
estat present en els nostres carrers
engalanant-los en aquesta època de
l’any, aportant un caliu molt especial
als nostres barris. En aquest aspecte
considerem que és una mesura totalment necessària per donar un impuls
als comerços presents en el barri, i alhora oferir als veïns uns carrers més
festius propis del Nadal. Hem sentit
una diversitat d’opinions respecte a la
durada i a la seva sostenibilitat, nosaltres en aquest aspecte, considerem
que la seva durada és adequada per
tal de dinamitzar el comerç i engalanar
els nostres carrers durant el Nadal, una
festivitat que representa tota una tradició i que sempre hem celebrat amb
orgull a la nostra ciutat. Entenem que
s’han de cercar fórmules per fer front
a les despeses entre l’Ajuntament i els
comerços. La disposició d’aquest ser-

vei hauria de ser visible en els carrers
principals i eixos comercials, sense
afectar en cap moment al descans dels
veïns. Nosaltres entenem que qualsevol
iniciativa que aposti per la dinamització
del comerç i l’oferiment d’un ambient
nadalenc als barris és bona.
Ivan Bello, C’s
La il·luminació nadalenca és un factor
molt important pel nostre comerç de
proximitat ja que fomenta les vendes,
crea llocs de treball, dinamitza l’activitat econòmica dels barris, i alhora,
augmenta la recaptació de les administracions mitjançant el pagament de
l’IVA de consum.
És una activitat sostenible, tant des
d’un punt de vista econòmic, com de
despesa energètica. En el primer cas
s’ha de destacar que la seva inversió
és molt baixa. Com exemple, tenim
que el cost de la il·luminació nadalenca
del any 2014 va ser de 1,3 milions per
l’Ajuntament, més un altre milió aproximadament que varen aportar les associacions de comerciants, un cost perfectament assumible tenint en compte
els beneficis que reporten. Respecte
a la despesa energètica, s’ha de dir
que actualment si que és sostenible,
ja que ara s’utilitzen bombetes LED que
fa que la despesa elèctrica sigui només
de 10.000 € (en front de les 200.000 €
de fa uns anys).
Sobre la manera de distribuir la despesa, hem de dir que és fonamental
que per part de l’Ajuntament es pagui preferentment la il·luminació dels
eixos comercials i els seus voltants,
veritables dinamitzadors econòmics
dels nostres barris, mentre que les zones mes allunyades dels eixos deurien ser costejades pels comerciants.
Guillem Casals, ERC
Des d’ERC creiem que aquesta és una
mesura adequada, és evident que la
il·luminació nadalenca dóna vida als
carrers i potencia el comerç de proximitat. Defensem que sigui una mesura que es faci amb seny, fent especial èmfasi en il·luminar els principals
eixos comercials o les zones de més
activitat dels diferents barris del dis-

tricte. Ara bé, és important que no hi
hagi una gran despesa energètica -ni
econòmica ni ambiental- i per això
apostem per llums LED, més eficients
i més sostenibles. Considerem que per
tal de no malbaratar recursos, no cal
que la campanya duri un mes i mig,
per això proposem que aprofitant els
primers dies de desembre, s’iniciï la
campanya nadalenca que acabi el 6
de gener, sent el cost compartit entre
l’administració i el sector comercial.
Joan Manel del Llano, BeC
La il·luminació nadalenca, ben gestionada i ajustada al seu fi, és a dir, fer
atractius els eixos comercials i el comerç de proximitat a la gent que vol
comprar durant les festes, reforça
aquests comerços davant les grans
superfícies. L’Ajuntament ha d’afavorir
els carrers i zones amb dificultats però
amb potencial per revifar-ne la vida social i comercial. Som partidaris, doncs,
d’acompanyar l’enllumenat amb activitats al carrer com les promogudes l’any
passat, a fi de consolidar, més enllà de
les festes, els vincles entre veïnat, entitats de barri i comerç de proximitat. Tot
plegat mitjançant una il·luminació cada
cop més sostenible, seguint la tendència iniciada el 2015, en què es va consumir força menys energia que el 2014.
Daniel Mòdol, regidor
La il·luminació dels carrers per Nadal és
una iniciativa comercial, que contribueix, conjuntament a moltes altres que
les associacions, entitats i comerciants
impulsen, a la promoció del comerç de
proximitat. Un comerç que, recordem,
és un element clau en la vertebració
urbana i la cohesió social. Com la resta
d’activitats, aquesta s’ha anat adaptant
any rere any a les millores tecnològiques que faciliten una major sostenibilitat, alhora que s’ha acordat un calendari amb els impulsors, cercant sempre
l’equilibri entre les finalitats i els costos.
I també com altres activitats poden rebre suport municipal mitjançant subvenció. El disseny i la innovació, són
valors a fomentar, per aconseguir un
enllumenat nadalenc identificat amb
la ciutat i els barris
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Sant Gervasi - Galvany, un barri discriminat
El barri on Sant Gervasi es transforma en ciutat

u Jordi Llorach i Cendra
El titular pot semblar exagerat, però
crec no errar gens si afirmo que el
barri de Sant Gervasi-Galvany és una
de les zones de Barcelona on s’hi ha
permès més especulació del sòl i on
menys actuacions municipals hi ha hagut des de sempre. En efecte. L’origen
del barri s’ha de datar a partir de la
meitat del segle XIX, amb la parcel·lació de les antigues finques agrícoles
–Galvany, Lladó, Laforja, etc.-. Ja a les
hores, les autoritats municipals van
consentir una planificació urbanística
molt deficient, amb carrers estrets i
sense preveure espais oberts. A partir
dels anys trenta i sobretot dels anys
cinquanta del segle passat, es va autoritzar la construcció d’un excessiu
volum d’edificació, sense millorar la
planificació urbanística. A les zones
del Turó Parc i de Modolell l’urbanisme
pot sembla millor, però és una sensació deguda a l’augment d’amplitud
que dóna alguns edificis “aïllats”. En
l’aspecte social i a tot el barri, tampoc es va preveure els espais neces-

D’ara endavant el barri es
mereix un tracte diferent del
que ha rebut d’anteriors
administracions municipals,
i que esmeni la discriminació que ha patit

saris per a equipaments municipals
per atendre l’increment de la població.
Com a conseqüència d’aquestes
males actuacions, el barri pateix greus
mancances. Amb només 1,7 quilòmetres quadrats, té una població d’uns
50.000 habitants –més que Sòria o
Terol que són capitals de província- i
una densitat d’uns 28.000 habitants

Vista aèria del barri
de Sant Gervasi
-Galvany, presa de
sud a nord. Es veu
la Diagonal, el carrer Muntaner i la
densitat d’edificis
de la zona.

per quilòmetre quadrat, gairebé el
doble de la mitjana de la ciutat. Sociològicament, el barri presenta característiques de “zona dormitori”, la
població és força envellida, existeix
pobresa “encoberta”, no disposa de
serveis per a la mainada i la gent gran,
li manca equipaments bàsics –excepte
el mercat de Galvany i els que bonament poden oferir Can Castelló i Casa
Sagnier-, no hi ha espais verds,... Entretant, la recuperació de l’antiga torre
del marquès d’Alella ha estat un desengany col·lectiu, perquè, com es podia preveure, serà un equipament de
ciutat i no de barri –excepte l’ús del

jardí-, el rescat de la Clínica del Dr. Ripoll és cada vegada més allunyat, i a
la zona del Turó Parc no hi ha previst
cap equipament social. Només Can
Ferrer, serà un petit espai verd, on s’hi
ubicaran alguns, molt pocs, serveis
municipals. Decebedor!
Quin futur es mereix el barri de Sant
Gervasi-Galvany? Ras i curt: si els
ajuntaments del passat i els de l’època democràtica no han estat capaços
de proporcionar allò que li corresponia, d’ara endavant el barri es mereix
un altre tracte que esmeni la discriminació patida. I el nou tracte ha de
venir amb dues condicions imprescindibles. L’una, que hi hagi voluntat
política d’equitat amb altres zones de
la ciutat, tant en planificació com en
inversions. L’altra condició, és que el
veïnatge abandoni el conformisme i la
passivitat demostrada fins ara, sigui
capaç d’unir-se i, amb diàleg i decisió, exigeixi tot allò que li correspon
per justícia.
Jordi Llorach i Cendre és veí de Galvany

Seguim creixent a Sant Gervasi
Via Augusta 188, cantonada Santaló · Disposem de pàrquing
C/ Teodora Lamadrid 21-23

T’ho portem
a casa!

Per a compres
superiors a 60€
4€ de cost per a les compres inferiors
majors de 65 anys gratuït a partir
de 35€ de compra, compres
inferiors cost 2€

Fes la teva compra online!

Servei
clica&recull

*Servei gratuït per compres superiors
de 75€. Per a compres inferiors,
cost de 4€.

www.plusfresc.cat

1
2
3

Fes la compra
a plusfresc.cat
Marca l’opció
Clica&Recull
Vine a recollir la teva compra
a la zona senyalitzada del pàrquing
de Plusfresc de Via Augusta, 188

Telèfon gratuït d’atenció: 900 300 192
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treballant a Sant Gervasi

Fotografes: Javier Sardá - www.fotosarda.com

Carlos de Salvador Planas i una nissaga de dentistes

Sílvia Jover Sensat, la seva esposa, de vacances a Menorca.
La proximitat de la casa al treball li permet anar caminant a
la feina. Els fills majors, Nacho i Helena, s’ha interessat per
altres professions, tot i que l’Helena s’ha decantat pel màrqueting en el sector HealthKare. Queda per veure si la Bea,
la filla petita, que li ha insinuat la possibilitat d’estudiar la
professió familiar. Com és lògic, Carlos creu que qualsevol
especialitat mèdica, si és vocacional, aporta valor i el futur
de cadascun ha de partir d’una decisió personal.
Carlos segueix l’experiència i coneixements que li va
transmetre el seu avi de primera mà, amb la preocupació
en l’equilibri de forces, conseqüència directa del correcte
creixement i desenvolupament d’ossos i músculs a partir de
la masticació com a factors causants de microtraumes que
produeixen malalties dentals fins a l’últim extrem. El seu treball es basa en l’estudi i tractament per arribar a la masticació
correcta que eviti deformacions, traumatismes i per tan mals
majors. En temps de l’avi, els ortodontistes eren poc més de
cinc en tota Espanya, però avui dia ja és una professió estesa i reconeguda. L’ortodòncia tendeix a distanciar-se del
diagnòstic dental tot i que Carlos és partidari de la combinació de les activitats de dentista i ortodontista.
Actualment està centrat en dos treballs, la consulta de
dentista i els cursos que imparteix al costat de la doctora
Catalina Canalda, a dentistes de tot el món. En aquests
cursos, que es fan a la consulta que va inaugurar l’avi al
carrer Freixa 39, es difon el coneixement de la masticació.
Carlos defineix el seu treball com ortodontologia biològica com a prèvia a la mecànica, que també és necessària.
Una de les seves màximes és evitar l’extracció de peces
sense necessitat obligada.

A dalt i a l’esquerra, Carlos
de Salvador, a la consulta.
Al costat, motllos d’ortodòncia. A baix, classe magistral

Botiga especialitzada en tot tipus
de labors, tenim teles,
fils, accessoris, kits...
Club de labors
per compartir espai i
experiència.

de Pere Planas i, a sota, el
mateix Pere Planas amb els
seus néts, fills de Carlos de
Salvador, a la consulta.

Fotografies cedides per Carlos de Salvador

u Fotografies: Javier Sardá; textos: J. Sardá i J. Mestre
La família Planas és originària d’Olesa de Montserrat. Al
segle XIX eren els masovers de la finca del virrei Amat del Perú,
que va ajudar el fill de la casa, el besavi de Carles, finançant
els seus estudis en la llavors llunyana Barcelona. D’aquesta manera, es va iniciar la vocació de la família Planas, amb
Martí que va ser el primer dentista de la família, establert a
Barcelona des de 1900, amb consulta a la Ronda Universitat.
El fill de Martí va ser Pere Planas Casanovas (1912-1994)
a qui és reconeix la seva aportació en el tractament bucal,
a partir de l’estudi i la importància dels moviments, les forces i tensions de la boca en els processos de masticació
com a procés previ a la restauració i correcció de les peces
afectades. Va ser una gran aportació al sector ortodontista.
Pere Planas es va casar amb Josepa Ferrer que vivia
a Sant Gervasi, i van anar a treballar i viure a Madrid, els
anys trenta. A Madrid, la filla es va casar amb Carlos de
Salvador Tarré. L’inici de la guerra va portar Pere a l’exili, a
França, on va arribar per mar en una petita embarcació de
vela, i després va anar a Portugal on vivia la seva tia i, des
d’allà, van fer venir a la dona, la Josepa.
Després de la Guerra Civil espanyola, la família es va
instal·lar a Sant Gervasi. Pere Planas va muntar la Societat
Espanyola d’Ortodòncia (CALMO), en temps de la dictadura, quan estava prohibit l’associacionisme. Va ser gràcies a
un client agraït, ministre del règim, que la va legalitzar com
una associació científica dedicada a la recerca de l’ortodòncia. Anys després, va muntar el CIRNO, societat destinada
a la divulgació de la RNO (Rehabilitación Neuro-Oclusal).
Carlos de Salvador Planas és nét de Pere Planas, i fill de
Sant Gervasi. La seva vida es va segellar al barri en conèixer a

Especialistes en
punt de creu, patchwork a mà
i a màquina, ganxet, mitja,
llenceria, puntes de coixí, etc.

Provença, 256
Tel.: 93 488 27 84
Per a més informació:

Laforja, 26
Tel.: 93 215 91 37

info@puntdona.com

Botiga en línea:

www.puntdona.com
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- COMPRAVENTA DE INMUEBLES DE TODO TIPO, INVERSIONES, EDIFICIOS,
PISOS, LOCALES Y OFICINAS, servicio a la medida, estamos en calle Santaló
con Platón, nadie te conoce mejor como quien está a tu lado, vea nuestra cartera
online en www.autocarta.com, para vender o comprar una propiedad nos puede
contactar por email a informacion@autocarta.com o por teléfono coger cita en el
934144414, confíe en un agente Apialia, la agrupación de inmobiliarias del Colegio
de Agentes de la Propiedad y Asociación.

- Reformas e instalaciones integrales. Realizamos todo tipo de obras y reformas integrales. Dale una nueva vida a tu hogar, mejora tu oficina o reforma tu
local con AUTOCARTA OBRAS Y REFORMAS. Para realizar presupuesto sin
compromiso, contáctenos vía mail obrasyreformas@autocarta.com o en el
93 362 45 53 o 622 22 67 99. Puede consultar nuestros trabajos en la página
web www.obrasyreformasbcn.com

- Financiaciones Gratuitas. ¿Necesitas financiación para su vivienda o local?
En Autocarta le asesoramos, le hacemos un pre-estudio adquiera vivienda con
nosotros o no sin ningún tipo de coste. Contacte con nosotros vía mail
administración@autocarta.com o en el 93 414 44 14 o 610 286 884.

GENERAL MITRE
130m2 460.000€

Piso muy luminoso, gran salón-comedor con salida a galería, cocina independiente con armarios empotrados, cuatro habitaciones, dos de ellas en suite,
una doble y una individual, tres baños completos dos con ducha y uno con
bañera. La vivienda cuenta con calefacción, aire acondicionado y trastero.
Finca con ascensor y conserje ubicada en zona alta de Barcelona, zona bien
comunicada cerca de colegios, hospitales y parada de Bus y Ferrocarril.

CANET

90m2 495.000€
Piso reformado, situado en pleno corazón de Sarrià, en calle peatonal. Luminoso piso orientado hacia el Sur, cocina comedor con salida a balcón, 3
hab (principal con vestidor) y 2 baños completos. Suelo de parquet, puertas macizas, cerramientos de aluminio con doble vidrio. A/A y calefacción
instalados y plaza de parking incluida. Ascensor y conserje. Muy cerca de
colegios y transportes públicos (FGC Sarrià).

TRIAS I GIRÓ

156 m2 675.000€
Piso situado en Pedralbes, en el distrito de Les Corts. Magnífico piso de
estilo moderno, con orientación hacia el sur y soleado. Consta de 3 habs
dobles (una suite con baño y vestidor), más otro baño completo y un aseo;
cocina Americana y una terraza con vistas panorámicas. La finca tiene piscina comunitaria. Opción de compra de parking doble por 40.000€. Zona
bien comunicada con transporte público.

SANTALÓ
General Mitre

170 m2 630.000€
Piso amueblado muy luminoso con gran salón-comedor de 35m2 con
salida a balcón con vistas a la calle,cocina independiente con horno, cinco
dormitorios uno de ellos en suite, dos dobles y dos individuales, dos baños
completos, suelos de parquet y lavadero. Finca con conserje ubicada en
zona alta de Barcelona, zona bien comunicada cerca de colegios, hospitales y parada de Bus y Ferrocarril.

140 m2 700.000€
ESPECTACULAR ÁTICO CON TERRAZA

Ático ubicado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. El inmueble cuenta con orientación a dos vientos este/oeste, soleada en finca clásica con conserje y ascensor. Salón-comedor amplio y luminoso con terraza. Práctica cocina cuadrada con una galería para zona de aguas, que enlaza con la zona de servicio con habitación y baño
propio. A través del hall recibidor se accede a zona de noche, consta de dos amplias
habitaciones con terraza propia orientada a norte y baño compartido. Incluye traster

Para una mejor atención
y personalizada pide cita previa

VIA AUGUSTA

191m2 740.000€
Piso luminoso situado en el barrio de Sant Gervasi en Vía Augusta. de
altura es un 4o y orientado al suroeste. Su distribución: recibidor, salón con
chimenea y salida a la terraza, comedor, cocina independiente con despensa, 1 baño, 3 habs exteriores (2 con terrazas). Está equipado con puertas artesanales, suelo de gres, carpintería interior y exterior de madera, A/A
y calefacción. Cerca de colegios, y transporte público.

Santalo 126-128 cantonada C/ Plató
Tel: 934144414 - 654904915

informacion@autocarta.com
www.autocarta.com
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memòria històrica

Adi Enberg

Una noia noruega nascuda a Sant Gervasi
u Jesús Mestre i Godes
Era filla del cònsol general de Noruega,
el senyor Halfdan Enberg, que s’havia instal·lat a Barcelona, després de fer diverses
estades a Espanya. Adi era filla de la seva
segona dona, Olga Wretman Wilson, sueca i que era ajudant del doctor Cardenal, a
Barcelona. Adi havia nascut l’any 1901 al
carrer Santjoanistes, en una gran finca que
el Sr. Enberg havia comprat a un matrimoni
de Barcelona, i els quals només la tenien...
per passar-hi l’estiu! La vida d’estudiant de
l’Adi va desenvolupar-se a les Escoles Alemanyes, a prop de casa seva. L’estiu, la
família el passaven a una casa de pagès
llogada a Les Ferreries, a Sant Quirze Safaja. Gaudia de la pagesia i era una més a
ajudar a les feines del camp: era una noia
catalana, amb arrels escandinaves...
Retrobem l’Adi als seus vint-i-tres anys
i a París. Ja havia fet estudis superiors i
fruit d’un problema familiar –els seus pares
es van separar- el senyor Enberg va creure
convenient que conegués a fons Noruega,
Suècia i Londres, per després establir-se
a París per estudiar música i cant. Allà, va
establir contacte amb un grup català d’intel·lectuals i polítics catalans i va iniciar una

forta relació amb tots ells; una colònia augmentada d’exiliats –a l’any 1924 ja en feia
un del Cop d’Estat de Primo de Rivera- una
barreja d’intel·lectuals, artistes i polítics, enmig dels quals l’Adi era un element vivificant
pel seu catalanisme, ben especial en una
noia filla d’escandinaus...
De tota la colònia catalana, l’Adi va encantar-se amb un jove escriptor, Josep, de
nom, quatre anys més gran, però que ja
havia consolidat la seva feina de corresponsal de diaris catalans. Ben aviat se’ls
veia junts amb converses llargues. La tasca
periodística del Josep, però, els va separar.
Primer va ser un viatge a Ginebra, seu de la
Societat de Nacions i després junt amb un
amic d’Olot, en Josep va fer un llarg viatge
per Europa, mig turístic però fonamental
per un corresponsal polític. Com també, la
seva estada a Anglaterra, per dominar l’anglès: aspirava a una corresponsalia als Estats Units. Des d’Anglaterra, el Josep també considera que, als seus trenta anys, era
cosa d’estabilitzar les seves relacions amb
l’Adi i li va escriure en aquest sentit.
El retorn del Josep a París significa l’acostament definitiu amb l’Adi i el goig d’anar
a viure junts; de fet ell ja tenia trenta anys.

El 21 de febrer de 1927, el Josep i l’Adi es
casen, sembla que pel civil, i a París, i és
notícia que s’esbomba per tot el món intel·
lectual barceloní, ja que el Josep ja havia
publicat diversos llibres de gran èxit. Van
tenir un contacte lògic amb les famílies i
després van passar una temporada llarga a
Còrsega. Van ser uns dies d’amor i felicitat.
La vida de la parella va transcórrer per tot
Europa i l’Adi era una magnífica companya
en l’ajuda del Josep escriptor –eren anys
de gran producció literària, a més de les

corresponsalies- però no estava preparada
per portar una llar. Tanmateix, la parella no
parava de viatjar per tot Europa. Passaven
part dels estius a la Costa Brava, en una
casa que havien llogat prop de Calella.
I a la Costa Brava els va agafar el Cop
d’Estat de Franco i amb alguns avisos directes contra en Josep per part d’incontrolats...
La cosa es va posar difícil i van baixar a Barcelona on el pare de l’Adi, el cònsol noruec,
els va preparar documentació per poder
salpar de Barcelona en direcció a Gènova.
Van desembarcar i allà mateix, en el moll de
Gènova, es van separar per sempre més...
De fet, l’Adi va continuar amb la seva vida
cosmopolita i en canvi el seu exmarit es va
recloure a Catalunya. Ella va dirigir, ja de
gran, un hotel a Sitges i finalment va decidir passar els darrers anys de la seva vida
a Sant Gervasi, al carrer Santaló. La seva
biògrafa, Cristina Badosa, va ser la darrera
gran amiga que tingué en els seus darrers
vuitanta-set anys. Va morir a una clínica a
prop, potser a la Clínica Plató...
Ah!, el marit de l’Adi Enberg, era el gran
l’escriptor català, Josep Pla.
Jesús Mestre i Godes és escriptor d’història

Quan l’amor es torna un malson
Amor: Afecció tendra i apassionada per
una persona. Passió sexual.
Aquesta és la definició que hem trobat al
Diccionari Oficial de la Llengua Catalana. És
maco l’amor! Tendra, intens i apassionat. La
dificultat apareix quan aquestes tres caracte-rístiques es viuen de manera desagradable. Quan sense ni adonar-nos, ens en fem
es-claus i no som capaços de gestionar el
que ens passa. Qui no ha sentit mai la frase
“Jo sense ell/a no puc viure”.
El que avui volem exposar des de Psico2,
és la importància de ser lliures i poder
com-partir la vida amb una altra persona
sense perdre la pròpia identitat.
I com podem saber que no som lliures?
Doncs quan no fem plans sense saber que
farà l’altre, o no els fem sense tenir la seva
aprovació. Quan sentim que l’altre ho és tot,
quan no podem deixar que faci el que vol
en determinades situacions, quan sentim
que sols no podríem tirar endavant, quan no
diem el que sentim o no expressem les nostres necessitats per por al conflicte, quan
pensem en la nostra relació i sentim tristesa o injustícia. Quan vivim al servei dels
altres sense importar el que nosaltres sentim, i tants d’altres “quants” que podríem
anomenar.
El que proposem és un procés cap a la independència, cap a l’autoafirmació i, és clar,
cap a la felicitat.
Donarem algunes pautes per poder anar
resolent aquesta situació, això si, força vegades és recomanable l’ajuda d’un professi-

onal per a poder arribar a conèixer què està
passant i com ho podem resoldre.
1. Recomanem primer aprendre de les
nostres emocions. Plantejar-nos si el que
sentim és pel que passa o són emocions
que ja les coneixem i les hem sentides en
el nostre passat i amb altres persones.
2. Entendre perquè determinades situacions amb la parella, ens fan sentir malament.
3. Plantejar-nos quin tipus de relació volem, com ens agradaria que fos la nostra
parella i veure si són expectatives realistes o idealitzades per l’educació rebuda
i les pel·lícules de Hollywood.
4. Pensar en el que estem disposats a
donar i on són els nostres límits.
5. Estimar-nos, valorant el que fem dia a
dia, el que hem aconseguit al llarg de la
vida i premiar-nos com cal davant aquestes victòries.
6. Fer coses sols que ens facin sentir plenitud i felicitat, això ens ajudarà a anar
obrint pas.
Aquestes són unes primeres idees pel camí
cap a la llibertat emocional.
No oblideu que,
com amb tot, cal
un esforç. La recompensa serà
l’amor lliure i per
tant, amb condicions.
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entrevista

Entrevista a Marta Orriols
u Elena Bulet
Aquest és un fragment de la conversa entre la
Marta Orriols i una estudiant de Periodis-me.
Tingué lloc una tarda de novembre, en un
cafè del barri, situat al xamfrà entre Amigó
i Calaf. L’autora acaba de publicar un recull
de contes, Anatomia de les distàncies curtes,
presentat a la Casa Usher, i ara prepara una
novel·la. L’important del diàleg no van ser les
preguntes, sinó la veu de l’autora. Així que
us deixo només amb les seves paraules...
No et sabria dir la proporció exacta entre
la realitat i la ficció que hi ha al meu llibre.
És ficció, perquè es tracta de narrativa i de
literatura, i tota ella ho és. Ara bé, malgrat
ser inventades, les històries es basen en
el meu entorn i agafen punts de realitat.
Po-drien haver-li passat a tothom. Són molt
versemblants, te les pots creure, perquè
saps que succeeixen.
Anatomia de les distàncies curtes és un
llibre que ha estat escrit pràcticament de nit,
perquè no em quedava altra opció. Estava
treballant durant el dia i escrivia per les nits.
Quan arribava el moment, m’agradava tenir
el meu espai, en un desordre on m’entenc,
tenint cafè i els llibres clau a mà.

Fotografia: Elena Bulet

“Quan escric, sento que sóc realment on he de ser”

Quan escric, sento que sóc realment on
he de ser. No sé si ho estic fent bé o no,
però és un moment en el qual em sento jo
mateixa. Hi ha una Marta mare, una que
porta la casa i una altra que és amiga. En
canvi, quan escric, només hi sóc jo, amb
mi. No faig servir l’escriptura com a teràpia
ni com a mètode d’evasió. Li tinc molt de
respecte professionalment parlant. M’ho
prenc seriosament i la gaudeixo moltíssim.
A la literatura tampoc hi recorro per fugir. Hi
vaig per buscar la veritat, per aprendre coses. M’agrada l’empatia que sents, en-tendre perfectament el que li està passant al
personatge. Estàs com a observador, però
a la vegada estàs totalment implicat. Ara
bé, saps que no és real i aquest fet et permet no jutjar.

en general. Simplement, no ens han educat
per apreciar el valor que té.
El meu dia a dia ha canviat molt. Treballo
de lectora editorial, fent informes de lectura,
seleccions de manuscrits, etc. Això m’ocupa
moltes hores, però també em permet escriu-re
al matí. Abans, vivia a Sabadell. Fa quinze anys
vaig venir a Barcelona, encara que feia temps
que hi treballava. M’encantava l’ano-nimat de
la ciutat, una ciutat que era el centre cultural i
polític del meu món. Al principi, vivia a Gràcia,
però em vaig traslladar a Sant Ger-vasi perquè
el pis se’ns quedava petit. M’agra-da veure
els seus carrers, l’odre i els comerços que hi
ha. Sobretot ara que he trobat una lli-breria i
una cafeteria. Ara bé, jo li posaria pla-ces, no
sé com, però m’agradaria crear més espais,
punts de trobada de la gent...

Perquè la gent llegeixi, crec que és vital que
se senti conquistada per la lectura. I és això
el que m’agradaria transmetre. Que fins i tot
aquells a qui no els agradin tant els temes
emo-cionals, s’emportin imatges perdurables dels contes, que els arribi alguna cosa.
Quan escric, penso molt en qui llegirà allò i si
li arribarà o no. Hi ha molta gent que llegeix,
però no sufi-cient com per arribar al ritme de
la roda del mercat editorial. Crec que és un
mercat que està totalment desequilibrat amb
el número de publicacions i el nombre de lectors de to-tes les edats i de tots els tipus de
lectura. Al país, ens falta molta cultura lectora. Llegir es considera quelcom antipàtic. Es
diu que és a causa de la competència amb
altres diver-timents tecnològics, però considero que po-den conviure perfectament. Ara
bé, una lec-tura t’ha d’enamorar, no l’has de
llegir obligat. El llibre com a objecte encara
té molt de valor. Jo en sóc una amant, m’encanta po-der-lo tocar, subratllar, passar les
pàgines... S’argumenta que és molt car, però
després la gent no té cap problema en gastar-se diners en coses molt més materials. No
dic que sigui quelcom dolent, però aleshores
el preu no és excusa. Passa amb els llibres,
però també amb els museus, amb la cultura

...I poques paraules després, havent buidat dues tasses de te, les interlocutores
s’aco-miadaven. Una d’elles caminava de
retorn a casa agraïda, pensant que l’escriptora amb qui acabava de parlar era una persona
molt autèntica i que sabia transmetre-ho amb
els seus textos. Només un apunt. Aquella
tarda, qui sap si per l’hora o per alguna altra
raó, la Marta no havia pres cafè.

NOVA APERTURA
C/ dels Caponata 14

LLOGUER DE TRASTERS
680337901 / 608495790
www.eltrasteroverde.com info@eltrasteroverde.com

Accès flexible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.
Lloga l'espai i el temps que sigui necessàri.
Sistema de seguretat per a la seva tranquilitat
(càmeres de control d'acces, etc.)
Zona de càrrega i descàrrega a l'interior.
Seguro d'incendi i robatori.
Se
Servei de transport i mudança

www.eltrasteroverde.com
C/ Brusi, 102-104

C/ Legalitat, 39

C/ Cardenal Vives i Tuto, 57

C/ Sant Gervasi de Cassoles, 101

C/ Pàdua, 82
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reportatge: La Rotonda

La rehabilitació de La Rotonda
El final d’un llarg procés

La Rotonda és una de les construccions més característiques
del paisatge urbà barceloní i, especialment, de Sant Gervasi.

L’any 1999, el Grup Núñez y Navarro va adquirir aquest singular
edifici, de gairebé 11.000 metres quadrats, i ha invertit sis anys

de treball en la rehabilitació de la façana i el templet modernistes
de l’emblemàtica torre Andreu, una actuació que ha permès a la
mítica construcció recuperar, un segle després, el seu aspecte
modernista original.

El Grup Núñez y Navarro va retirar
al juliol la lona que cobria edifici de l’arquitecte Adolf Ruiz Casamitjana, popularment conegut
com La Rotonda. Els mitjans de
comunicació van poder, ja llavors,
accedir a l’interior de l’immoble,
encara en obres; rebre informació
tècnica i històrica, i contemplar el
skyline de la ciutat des de la terrassa de la cinquena planta, enfront de la rotonda que ha donat
nom popular a l’edifici.

Una joia amb llum pròpia,
també de nit

Una fita recent en la rehabilitació
de la torre Andreu ha estat la il·
luminació de la façana i el templet modernistes, que, coincidint
amb les festes de la Mercè, han
retornat a la cantonada l’esplendor que va tenir l’edifici en la primera meitat del segle XX, quan
La Rotonda era el glamurós Hotel
Metropolitan.
El procés d’il·luminació de la façana
s’ha realitzat en paral·lel a la rehabilitació de l’edifici i en diverses fases a
causa de la singularitat de la cúpula,
i, sempre, amb la intenció de situar
acuradament tots els sistemes per
reflectir la bellesa original de l’arquitectura sense ser vists.

El dissabte 29 d’octubre, el Grup Núñez y Navarro
va convidar als veïns i veïnes de Sant Gervasi a una
jornada de portes obertes on es podia fer una visita
guiada a tot l’edifici, on s’explicava la història d’aquest
edifici modernista i del procés de rehabilitació.
Una de les principals sorpreses dels visitants va ser
poder gaudir de les esplèndides vistes sobre
Sant Gervasi, Barcelona i Collserola des del terrat
de La Rotonda.
A dalt, el templet de la torre Andreu,
l’element més característic de l’edifici.
A sota, una de les noves sales que s’han
creat a partir de la rehabilitació, amb vista espectacular sobre la plaça Kennedy
i el passeig de Sant Gervasi.

Un sensor de llum en l’exterior de
l’edifici activa cada dia 86 bombetes led amb regulació lumínica que
s’apaguen a mitjanit per respectar
el descans veïnal.
El procés d’il·luminació, dut a terme per l’empresa BMLD, ha durat
tres mesos, i està articulat entorn
de dos eixos: el templet i les façanes. Per a la directora del projecte, Birgit Walter, “el concepte
lumínic potencia aquest eix i la
seva cúpula sent les dues façanes banyades suaument amb una
llum càlida, integrada en la pròpia
arquitectura. Per la seva banda,
l’eix de l’edifici banya la pell de la
façana amb una il·luminació lleugerament més càlida, situada en
les terrasses, per fer-la ressaltar.
Aquest mateix concepte d’ús de
diferents temperatures de color

de llum s’aplica a la cúpula per
contrastar l’interior i exterior dels
elements ornamentals”.

30 anys rehabilitant
Barcelona

El de la torre Andreu se sumeixi
a una vintena de projectes en els
quals el Grup Núñez y Navarro ha
recuperat per a Barcelona parteix
del seu patrimoni arquitectònic;
entre els quals, alguns tan emblemàtics com l’Hotel 1898 a la Rambla, l’únic hotel colonial de Barcelona, o l’Hotel Granvía. Coincidint
amb la recuperació de la Rotonda, Núñez i Navarro ha redissenyat, ampliat i millorat l’espai web
en el qual dóna a conèixer alguns
d’aquests projectes:
www.nyn.es/rehabilitacion
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explorar el jardí

El cementiri de Sant Gervasi

El xiprer comú (Cupressus sempervirens)

Arbre de perfil majestuós, prim i punxegut, és originari de
Turquia, Grècia i l’Iran i s’ha estès per tota la conca mediterrània pel seu cultiu com a arbre ornamental i funerari.
La seva capçada alta estreta i visible des de posicions molt
allunyades, constitueix en molts indrets un símbol d’identitat
del paisatge. La fusta, dura i resistent és inatacable pel corc.
S’utilitza en treballs fins i delicats d’ebenisteria, en la construcció de vaixells per la seva resistència a la humitat i en escultura.
En el decurs de la historia, el xiprer ha generat una simbologia amplíssima i se l’hi han atribuït un ampli ventall de valors

C

A

D

E

Fotografies: M. Josep Tort

u Maria Josep Tort
Aquest singular cementiri, catalogat com a bé cultural d’interès
local, és un dels més antics de la ciutat de Barcelona. Es va
construir a mitjans del segle XIX i es va inaugurar l’any 1853 com
el cementiri de Sant Gervasi de Cassoles, un municipi camperol
que es va annexionar a Barcelona l’any 1897 i posteriorment
es convertí en una zona residencial de famílies benestants de
la burgesia catalana. Moltes persones que hi són enterrades
formen part d’aquesta nissaga d’il·lustres prohoms com Joan
Maragall, Ramón Domènech i Muntaner i un llarg, etc.
Situat en un pendent de la muntanya de Collserola i amb
unes vistes impressionants sobre la ciutat, el cementiri es
divideix en dues parts separades per una gran escalinata
de terracota que conforma un passeig, a banda i banda del
qual es dibuixa una xarxa de rampes i carrerons esgraonats que delimiten un conjunt d’illes que contenen blocs de
nínxols, tombes i panteons monumentals que fan d’aquest
indret un espai únic i sorprenent.
Passejar per aquest laberint de construccions funeràries ens
transporta al somni d’estar passejant per una necròpolis
o dins d’un barri en miniatura, molt semblant al que es va
construir a la part alta de la Barcelona burgesa. L’ostentació i la sensibilitat hi són presents, cada estil arquitectònic
i cada detall ornamental reflecteix el tarannà i la manera de
viure dels seus propietaris. Els panteons barrocs i opulents
alternen amb altres de sobris i senzills com el del poeta Joan
Maragall, que reposa a l’ombra d’un petit ametller en honor al
seu poema homònim. Els forrellats, tanques, baranes detalls
que incorporen motius vegetals són freqüents.
La vegetació escasseja, només resten uns quants xipressos
escadussers en un tram del passeig central i un accés lateral. Tot indica que aquests arbres s’arrengleraven a banda
i banda de l’escalinata i d’un dels carrers perpendiculars,
formant possiblement una creu. Els exemplars que han
mort en el decurs del temps no s’han reemplaçat i alguns
escocells s’han tapat i en d’altres s’hi han plantat geranis,
margallons i altres plantes arbustives.

B

El gavià argentat

espirituals. Durant l’època grecoromana el xiprer es plantava als jardins de les famílies benestants com a símbol de
la bellesa femenina i també tenia connotacions mortuòries.
A Catalunya es planta als parcs i els jardins de les ciutats,
als cementiris i també com a paravent per a protegir els
conreus situats a les àrees castigades pels vents tramuntanals. La càrrega simbòlica del xiprer és coneguda per
tots /enorme. A la Bíblia i a la mitologia grega ja surten
referències a aquest arbre que pren un valor espiritual per
la seva forma alta i esvelta, que ens apropa a les divinitats
tant és així que els trobem sempre vinculats als convents i
monument religiosos com esglésies i ermites.
També trobem el xiprer vinculat a la cultura catalana com
a símbol de l’hospitalitat. Un xiprer al costat d’una casa o
masia garantia al pobre viatger, pa i trago. Si n’hi havien
dos, significava poder optar a un àpat complet, i tres xipressos indicava que podies passa-hi la nit.

u Enric Capdevila
El gavià argentat (Larus cachinnans) és
una gavina de grans
dimensions, 60 cm
de llargada i 130 cm
amb les ales obertes.
Per sobre té el plomatge de color gris, excepte el cap que és blanc; per
sota és blanca. Les puntes de les ales són negres tacades de blanc. El bec és gruixut i de color groc amb
una taca vermellosa prop de la punta. Les potes són de
color groguenc. Naturalment nidificaria en colònies nombroses, a penya-segats i illots de la Costa Brava (illes
Medes) i al delta de l’Ebre; però darrerament, gràcies
als abocadors, s’ha expandit cap a l’interior i a partir del
1975 s’adapta al paisatge urbà, niant als terrats d’edificis i a Montjuïc. Vola amb agilitat, aprofitant els corrents
de vent. Durant el dia s’escampen fora del nucli urbà en
busca d’aliment i a la nit s’apleguen en grans dormidors
al port. Menja peixos, mol·luscos, invertebrats aquàtics
i restes d’aliments que troba a l’aigua, als abocadors i a
les plantes de compostatge; s’ha tornat més agressiva
i és comú veure-la caçar pollets i altres ocells, especialment coloms. És la gavina més comuna als nostres
barris, però més a prop del mar, hi ha altres làrids com
la gavina comuna (Larus ridibundus) i la gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Maria Josep Tort és biòloga i especialista en arbres singulars

La dita: Gavina a la platja, mariner en terra.

A - Vista de Barcelona des del cementiri
B - L’avinguda principal, amb els xiprers centenaris
C - Els crisantems, la flor de Tots Sants.
D - El sepulcre de Joan Maragall, amb l’ametller
E - Aspecte dels nínxols després de Tots Sants

CARN DE QUALITAT DIRECTE A CASA SEVA
LOT DE CARN 5KG.
CARN PICADA: ...................................500Gr
BISTEC: ..................................................1500Gr
ESCALOPA: ..........................................200Gr
ESTOFAT: ..............................................900Gr
FILET: .........................................................100Gr
E NTRECOT: ..........................................400Gr
CARN PICADA: ...................................500Gr
FRICANDÓ: ...........................................200Gr
HAMBURGUESA: ...............................400Gr
XURRASCO: .........................................300Gr

Explotacions Ramaderes

La Riereta S.L.

PERAFITA

www.vedelladeperafita.com
eriveroag@gmail.com

Tel: 687 54 84 66

Tenim pollastre
de pagès.

Disponibles lots de carn de 10 i 15 kg.
Nº RSIPAC: 10_07826 l CAT

També servim a carnisseries
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Sala Home Cinema
Sala Hi-Fi

Bang & Olufsen

Venga a conocer nuestro
nuevo espacio de más de 1200m2
Como siempre, con las últimas novedades
y las mejores marcas
C. Balmes 317 (esquina C. Copérnico) · 08006 Barcelona - España · T. +34 932 177 431 · E-mail: monleon@monleon.com

HOSPITAL EL PILAR (CLINICA DEL PILAR)

CLÍNICA DEL DOLOR
DOLOR LUMBAR
El dolor lumbar o lumbalgia, hace referencia al dolor de
la zona lumbar (baja) de la espalda, siendo una sensación circunscrita a la columna vertebral o áreas próximas, que impide la movilidad normal.
La lumbalgia es muy frecuente y es una de las principales
causas de consulta médica; no en vano la padece en algún
momento de la vida entre el 65-80% de las personas.
Se denomina lumbalgia aguda si dura menos de 3
meses, y crónica a partir de éste límite temporal, acompañándose de intolerancia al esfuerzo, con o sin afectación de las piernas. La sensación dolorosa puede centrarse exclusivamente en la región lumbar, o incluir una
o ambas piernas. Se habla entonces de síndrome
lumbar al dolor que se acompaña de una contractura
de los músculos paravertebrales (situados a ambos
lados de la columna), con afectación de la mayoría de
los movimientos de la columna (ﬂexión, extensión y rotación). Hablamos de síndrome radicular o lumbociática, cuando el dolor se irradia a una o a las dos piernas,

siguiendo el trayecto del nervio ciático, afectando la
sensibilidad o la fuerza de las mismas.
Para diagnosticar todas estas enfermedades contamos
con la ayuda de las técnicas de imagen, mediante radiografías simples,
Tomografía Computarizada (TC), Resonancia Magnética (RM) y Gammagrafía ósea y de pruebas electroﬁsiológicas como la Electromiografía (EMG) y los Potenciales Evocados (PE) que nos muestran el estado de los
nervios y de las vías nerviosas.
Tratamientos en nuestro centro mediante:

· Bloqueos o inﬁltraciones de nervios
· Radiofrecuencia o Rizolisis
· Ozonoterapia
· Acupuntura y Electroacupuntura
· Iontoforesis
· Vertebroplastia o Cifoplastia
TRABAJAMOS CON LAS PRINCIPALES MUTUAS

C/ Balmes, 271, Despacho 4, T 93 218 14 58 www.clinicadolorpilar.com · info@clinicadolorpilar.com · Visitas: Lunes y Miércoles (mañana y tarde) Jueves (tardes)
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Galvany - Turó Parc

u Roser Díaz Martín
Adagio
Metall que esdevé música.
Paraula que esdevé metall.
Les arestes punxegudes del temps
esclaten en apoteosis de foc.
I un rumor de música dolça
neix d’un pentagrama de lletres.
El poema de Salvador Espriu guia el xixell.
Trompetes dels àngels mítics,
			arpegis emmascarats.
Melodia del misteri feta vers,
tríada d’artistes en un nus de bronze
Allegro
Apel·les esculpeix en una flama,
el foc que crema una passió.
Salvador escriu un poema, veu que s’alça
			
dins del cor.
Flama i versos que s’uneixen per afalagar un record
que s’enlaira amb harmonia, de compassos i d’honor,
i allà en el cel, el mestre, ho mira molt orgullós.
Notes que encalmen tempesta, simfònica admiració.
Homenatge, a Pau Casals,
poema i metall, foc i aire, comunió.
Melangia feta força,
bronze, poema i cançó.

Bronze, paraules i música
u Roser Díaz Martín
Els anys 80 l’alcalde Josep M. Socias
va decidir tornar a donar a la fins a les
hores avinguda del General Goded, el
nom de Pau Casals (tal com era des
de 1934 fins a 1939 ) Per això va encomanar als arquitectes Miquel Espinet,
Antoni Ubach i Ramón Puig Andreu la
remodelació de l’espai.
Dues escultures molt diferents en la
forma però de mateix fons, creen l’atmosfera adequada per elogiar el gran
mestre. L’una de reminiscències noucentistes, figurativa i realista, que recorda a Pau Casals assegut, tocant el
seu violoncel, una tarda dels anys 30
a Prada de Conflent. Ens el presenta
Josep Vilanova. L’admirem damunt
d’un pedestal, al resguard d’actes
vandàlics, reduït, però ple de força
i d’il·lusió.
L’altre escultura, especial, difícil, al peu
del llac d’entrada al Turó Parc, és la
teula romana d’Apel·les Fenosa, malgrat que sembla una gran flama. Personalment, em recordava més als àngels de Blas de Otero que al mestre
Pau Casals i vaig decidir estudiar una
mica el seu sentit. Apel·les Fenosa, es-

Fotografies de Roser Díaz Martín

Tempos d’una
melodia en bronze

Homenatge a Pau Casals, escultura
d’Apel·les Fenosa.
cultor de l’evolucionisme, va crear una
gran obra de sis metres d’alçada i quasi vuit tones de pes, on reunia la força
del bronze, la subtilesa de la música
i l’art de la paraula. Tot sota un nom
“Homenatge a Pau Casals”.
En forma de teula romana, on la part
convexa recull àngels amb violoncels

i flautes travesseres al·ludint la música, (unió de metall i melodia), amaga a
la part còncava un poema exquisit de
Salvador Espriu (comunió d’escultura i
paraula) Moltes obres d’Apel·les Fenosa, han estat inspiració pel poeta. Tot
sobre un suport de bronze que acaba
en un gran flama, con si d’una exaltació
mística es tractés.
El llac que hi ha als seus peus, va
ser concebut com una part més de
l’obra. L’aigua reflecteix formes i colors que omplen de màgia el conjunt.
L’escultura, com una selva, dissoluta
i grandiloqüent, es fon amb la vegetació del parc, i vola amb les paraules
d’Espriu, endinsant-se amb la melodia dolça de l’espai. És aleshores
quan el bronze embruixat per la poesia esdevé sentiment.
“ ... però mans que coneixen, tot el repòs del bronze, enlairaran per sempre
en flama l’harmonia, els fràgils són atesos pel treball nobilíssim de lents esguards molt savis, la forta disciplina del
temps i del silenci, llargues arrels dels
somnis d’un gran cor immortal “
Li diu Salvador Espriu a Pau Casals
amb la veu del xixell d’Apel·les Fenosa.

Inscripcions
des de 110€
al mes

TALLERS GRUPALS DE MEMÒRIA
Entretinguts cursos de tardor per a persones grans
(màxim 4 persones per taller)

Adreçat a persones adultes que comencen a detectar pèrdues de la seva memòria
o que volen incrementar-la. En cada sessió treballarem:
Atenció. Moltes errades de memòria són
motivades per una manca d’atenció.
Visualització: Creant imatges que hem
de recordar.

Associació. Tècnica de memòria consistent
en lligar records.
Llenguatge. Per millorar la dificultat
en trobar paraules.

Organització: El material significatiu i organitzat es reté millor que aquell que és desorganitzat.
af_taller_memoria.indd 1

Madrazo 33, 3º 2ª
08006 Barcelona

T. 935 477 180
info@centrodenken.com
www.centrodenken.com

27/09/16 10:13
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Mostra del
Comerç de
Galvany
dissabte

19
novembre

de 10 del matí
a 3 de la tarda
carrer Madrazo
entre Santaló i Amigó

Comerços del barri de Galvany
Jocs per a totes les edats
Tallers per a nens i nenes
Organitzada per:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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abans i ara

XX, i encara hi ha alguns dels vestigis del

projecte inicial: els quatre pilars de pedra
dels dos accessos, els suports dels fanals
de gas a l’entrada que dóna al carrer de
Saragossa o les reixes de forja amb detalls
fets de plom.
El 1956 els veïns del passatge es van constituir com a comunitat de propietaris. El
passatge, però, és de pas públic, tot i que
els veïns en tanquen les portes d’accés
cada nit. El conjunt de cases del passatge de Sant Felip està protegit com a patrimoni arquitectònic en la categoria de bé
d’interès urbanístic per l’Ajuntament de
Barcelona, que en regula les possibles intervencions, obliga al manteniment i n’impossibilita l’enderroc.

Fotografia: Javier Sardá - www.fotosarda.com

u Fotografia: J. Sardá; text: J. Mestre
La fotografia antiga del passatge de Sant
Felip, atribuïda a Jaume Anglada i datada
entre 1900 i 1910, mostra un indret que ha
canviat molt poc els darrers 100 anys. El
passatge es troba al barri del Farró i es va
començar a urbanitzar el 1877 sobre un terreny destinat al conreu de cereals i horts.
Francesca Pou, que n’era la propietària,
presentà a l’Ajuntament un projecte d’urbanització anomenat ‘Passatge de Volart’, en
honor al seu difunt marit. Al projecte inicial
hi havia 24 parcel·les, 12 en cada costat,
però finalment s’hi van alçar 17 cases. Avui,
com llavors, el passatge és un racó tranquil
amb un toc romàntic, testimoni de com era
el barri a finals del segle XIX i principis del

Fotografia: Atribuïda a Jaume Anglada - Arxiu Fotografic de Barcelona (AFB)

El passatge de Sant Felip
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Bellesguard

El pou de drac de Bellesguard

u Esteban Galindo
A l’article que us presenten, reprenem el tema
de l’aigua de Bellesguard, en aquest cas per
destacar un element no gaire conegut com és
el pou que Gaudí va recondicionar i decorar
donant-li la semblança d’un drac.
Avui dia el trobem dins d’una casa unifamiliar
del carrer Càncer, però abans que el doctor
Guilera segregués el terreny entre els seus
fills, el pou pertanyia a la mateixa parcel·la de
la torre Bellesguard. De fet, un fill del doctor
Guilera, en Joan, qui va arribar a Bellesguard
l’any 1945, se’n feia càrrec del manteniment
del pou. Ens explicava que mitjançant unes
escales de gat és baixa més de 40 m fins
una arqueta. D’allà, a quatre grapes, es desplaçava per un espai de només 50 cm fins
arribar a un gran distribuïdor a l’alçada del
carrer Betlem. En aquest espai, on es podia
posar-se dempeus, hi havia una pica on es
marcaven les plomes d’aigua. Afegia en Joan
que l’aigua del pou anava canalitzada fins a
Can Sivilla (Vil·la Florida).
L’Equip de Recerca Bellesguard va poder
comprovar, mitjançant una filmació, que el
pou descendia 40 m, però el mal estat de

Fotografia: Esteban Galindo

Gaudí va restaurar un pou d’origen medieval i que havia estat modificat a l’edat moderna

les escales de gat va impedir baixar a l’interior. Sabem que l’any 1904 el contractista
José Pardo Casanovas, va perforar un pou
per abastir la casa i jardí de Bellesguard. A la
factura especificava que la mesura del pou
era de 37 m, a un cost de 8,50 pessetes el
metre lineal. Sobre el pou es va construir una
caseta on allotjar la bomba i el dipòsit de regulació. En aquestes dates, Gaudí es trobava
recobrint la façana de Bellesguard mitjançant

motllos de pedra llicorella de la zona, i és molt
plausible que també la fes servir per aixecar
aquesta caseta amb forma de drac, tot i que
a l’actualitat s’ha perdut la cua, a més de trobar-se una part de l’estructura soterrada per
l’anivellament del jardí.
A partir de l’explicació de Joan Guilera i la informació aportada pels arxius, creien que el
pou podria ser més antic i que l’actuació de
l’any 1904 va ser un condicionament sobre un

pou d’època medieval. El 12 de desembre de
1617, a l’acord entre els propietaris de Bellesguard i els de la casa Ferrer, s’estableix la instal·lació d’un repartidor d’aigua per distribuir-la
a totes dues finques. Afegeix que la caseta es
troba allunyada de la torre, a unes 200 canes
(1 cana = 8 pams = 1,555 m), i que la mina té
una llargària de 114 canes, coberta amb pedra
amb els escuts d’armes dels Cassador. Amb
posterioritat es va determinar la col·locació
de dues piques de pedra al conducte de l’aigua amb una peça de bronze amb forats per
proporcionar la quantitat d’aigua acordada
per cada casa. Per evitar la manipulació es
va fabricar una caseta tancada amb claus.
A més d’aquesta descripció, també vam trobar
un plànol que dibuixava la caseta i les zones
de distribució de l’aigua, comprovant que els
conductes d’aigua segueixen el recorregut que
va descriure Joan Guilera. Per tant, és molt
provable que el pou medieval va ser modificat
al segle XVII, i va anar patint modificacions fins
a l’última de Gaudí a principis del segle XX.
Esteban Galindo forma part de l’Equip de Recerca de Bellesguard

Consejos de tu Quiropráctico
El resfriado

¡Ya llega el otoño con sus cambios de temperatura! Por
tanto, tu sistema nervioso necesitará estar a su máximo
potencial. Gracias a tu sistema nervioso puedes caminar, ver,
leer, escuchar, dibujar, y muchas otras cosas entre ellas ayudar
a tu sistema inmune a combatir esos desagradables resfriados.
Para ayudar a combatir los resfriados es necesario,
antes que todo, cuidar de tu columna vertebral, así garantizaras que tu cuerpo funcione a su máximo potencial. Luego, puedes ayudar a revitalizar tu sistema inmunológico con remedios naturales que te ayuden a sobrellevar los
cambios de estación y el estrés del día a día. Puedes por
ejemplo beber una infusión de tomillo, que posee propiedades desinfectantes, y añadir limón que además de aportar
vitamina C también tiene propiedades antisépticas. Para
endulzar puedes agregar miel o sirope de savia, que alivian la garganta, y un poco jengibre que refuerza el sistema

inmune. Si quieres mejorar el sabor se puede añadir citronela/clavos de olor o giroflés que mejora el peristaltismo.
En un recipiente grande con tapa:
Con dos cucharas de tomillo bastará o será muy amargo.
El jengibre con prensa de ajo será más soluble (al gusto de
la persona, pero basta con un trozo mediano), luego se añaden dos rodajas de limón, y un solo clavo de giroflés. Vierte
el agua caliente en el recipiente y deja reposar la infusión.
Puedes aprovechar para hacer vahos con este vapor para
relajarte y despejar las vías respiratorias. Tras unos minutos
(4-5) ya se puede ver un deposito en el fondo y se puede
beber. Mejor colarlo para evitar que queden pequeñas ramas
o trozos de las plantas medicinales que utilizaste.
¡Además de ayudarte a sortear los efectos del mal tiempo, tiene propiedades antioxidantes y es una forma natural
para no envejecer demasiado rápido!

No olvides que la vitamina C, presente en alimentos
como las naranjas o cítricos, es esencial para potenciar
las defensas y el sistema inmune, así como también para
favorecer la producción de colágeno en la piel. La vitamina
C está presente también en alimentos como: el kakadu,
acerolas (temporada: ¡otoño!), la Grosella negra, el Perejil,
el Pimiento rojo, la col de Bruselas, el repollo crespo, el
brócoli, el berro y la papaya.
Hay miles de formas de prepararse para el invierno, el
otoño es la temporada perfecta para hacerlo y como aún
hay calor ¿porque no prepararse un batido de frutas favoreciendo las que contienen más vitamina C?
Si quieres disfrutar de éste y otros consejos para mejorar tu calidad de vida, te invitamos a participar en nuestras
charlas/sesiones de bienestar totalmente gratuitas en nuestro centro todos los miércoles a las 19:30 h ¡Te Esperamos!

EQUIL BR IUM

CENTRE QUIROPRÀCTIC

Carrer de Castanyer 4-6 08022 Barcelona [L7 El Putxet]
933 28 33 82
equilibriumquiropractic.es

/equilibriumquiropractic
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La il.lustració:

Les ressenyes de la Casa Usher

La cantonada Balmes - Mitre

Història de La Vanguardia, Gaziel

Ortiz, que n’assumeix la direcció, el diari
es transforma i es modernitza.
Ramón Godó, obscur i anticatalanista,
heretarà el diari i el tornarà a convertir
en un diari partidista i centralista, fidel a
l’ordre establert. Un cop incorporat Gaziel a ple rendiment, sent-ne el redactor
en cap, elabora unes cròniques del tot
contràries al servilisme que imposava
la direcció. Gràcies al suport de Miquel
dels Sants Oliver, Gaziel pot seguir fent
la seva tasca amb una certa llibertat de
pensament, fins que Oliver emmalalteix i
mor. En una etapa difícil, que va de 1919
al 1936, Gaziel no defugirà la responsabilitat i s’integrarà a la direcció del diari,
transformant-lo a poc a poc en un rotatiu
més modern, catalanista i cosmopolita.
Amb l’esclat de la Guerra Civil, Agustí
Calvet ha de fer mans i mànigues per
salvar el diari dels extremismes de dreta i esquerra, fins que es veu obligat a
exiliar-se, amenaçat per l’Espanya del
‘Caudillo’. Degut a l’avanç del nazisme,
es veu obligat a tornar l’any 1940, i fou
processat per les autoritats franquistes
per les seves idees catalanistes. Va ser
absolt, però ja no va poder exercir més
de periodista.
c. Santaló 79
casausher@casausher.com

Coberta de
Història de
La Vanguardia,
de Gaziel,
publicada per
L’Altra Editorial.
PVP 16 €

Fotografia: Biblioteca de Catalunya

u Casa Usher Llibreters
Des de Casa Usher Llibreters us recomanem aquest brillant assaig que ara
s’ha encarregat de recuperar l’Altra
Editorial. Repassant la història d’un
diari cabdal com La Vanguardia, Gaziel s’encarrega de disseccionar magistralment els fonaments de la nació catalana i denuncia, amb veu alta
i clara, la falta de llibertat periodística
dels seus treballadors.
Agustí Calvet (Sant Feliu de Guíxols
1887-1964), més conegut com Gaziel,
fou un escriptor i periodista català, considerat per a molts com el primer periodista modern de l’estat espanyol i el
primer a donar una òptica internacional als seus escrits. Aquests, carregats
d’anàlisi política i reflexió històrica, ben
aviat es van convertir en referència per
a polítics i per a una gran part de l’opinió
pública. Des d’una visió no exempta de
crítica, Gaziel sovint s’encarrega d’analitzar la difícil relació que mantenen Catalunya i Espanya des d’un plantejament
centrista i contrari als extremismes propugnats per la dreta i l’esquerra, encara
que, durant el franquisme, va defensar
un catalanisme sense complexos, profundament desenganyat de les classes
dirigents espanyoles.
Estem davant d’un llibre que analitza la
creació de La Vanguardia i aquells que
la van fer possible, a més a més de parlar-nos dels orígens d’un dels diaris més
transcendentals del país. Gaziel hi explica com Miquel dels Sants Oliver, un dels
tres directors que tenia el diari, el convenç per escriure per a La Vanguardia
unes cròniques titulades “Diario de un
estudiante en París”. El periodista passava a convertir-se en un dels més llegits
a Catalunya, Espanya i part de l’Amèrica Llatina. Gaziel ens parla del diari des
de dins, i no escatima crítiques per als
germans Godó, protegits sempre a l’ombra del partit liberal, dels quals diu que
posaven el diari al servei del caciquisme
centralista. Gràcies a Modesto Sánchez

Agustí Calvet va
tenir vinculacions
amb Sarrià - Sant
Gervasi. De jove
va estudiar als
Jesuïtes de Sarrià
i, posteriorment,
quan l’any 1959
s’instal·la de nou
a Barcelona, va
viure en una torre
al peu de Collserola.

Il·lustració de Patricia Trujillo
Atelier de Sant Gervasi
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Sang a Sant Gervasi

Fetor de pàrquing
u Jordi Quer

Després de rumiar-hi, vaig recordar la cara
d’aquell individu. Una matinada alcohòlica i
espessa havíem parlat en un tuguri al qual
havia anat a petar per caramboles de la nit.
—Que guai trobar-te. Et vaig dir que escrivia, oi?
Vaig mirar de reüll a l’interior del Bank Expropiat. La noia dels ulls blaus havia abandonat
la barra improvisada i estava conversant animosament amb l’home de les rastes.
—Ah sí?
—Tot just acabo d’enllestir el meu primer
poemari. Volia fer alguna cosa diferent, lluny
de totes aquestes històries del post-punk,
del post-porno... Es titula Fetor de pàrquing.
He donat moltes voltes al tema dels pàrquings. La solitud que hi impera les hores
que no hi ha ningú. Els espais subterranis
que s’hi amaguen.
El noi va callar com si no hagués de continuar. Tanmateix, foren simplement uns segons,
en què vaig conjecturar, il·lusament, equivocadament, que la conversa s’acabava.
—Els meus pares viuen a Santaló. A la zona
alta hi ha un fotimer de pàrquings. La majoria van construir-se als anys 70. Com que
els cotxes d’ara són gegants en compara-

(novel.la per entregues, 5)
ció als d’aleshores, hi ha problemes terribles per encabir-los. Les places són justes
de collons. La penya ha de lluitar contra
columnes amenaçadores, contra girades
massa tancades, contra veïns que els rasquen el cotxe.
L’autor de Fetor de pàrquing va aturar-se
novament. Al cap d’uns instants, prosseguí
entonant la veu, com si recités de memòria:
—El xerricar de la carrosseria
El xiscle de la xapa aixafada
Les màquines sofrents
L’horror del pàrquing
La futura ferralla
»Però el llibre va més enllà. La darrera part
és un extens poema narratiu, que experimenta amb la idea-força del pàrquing com a
escena d’un crim. Em venia de gust buscar
la conjunció entre vers i assassinat. Acostar la poesia a la novel·la negra avui tant de
moda, per què no?
El xicot tragué un lligall de papers d’una
cistella d’espart que duia penjada al coll.
—Busco editor. Et molaria publicar-los?
Vaig observar els textos. Si bé la idea d’introduir la criminologia en la poesia m’havia
semblat si més no pintoresca, els versos que
vaig espigolar-ne fent-hi un cop d’ull, afegits

Cinquena entrega d’una
novel·la d’intriga que té
l’escenari a Sant Gervasi.
als que havia escoltat de viva veu, no presagiaven res de bo. En els darrers anys s’havia
publicat molta poesia que no s’aguantava
per enlloc i res més lluny de la meva intenció
era persistir-hi. De fet, si alguna cosa consolava de la munió de poetes joves que anaven emergint a l’escena poètica catalana és
que molts d’ells, després d’un primer llibre,
preferien no tornar-hi. La raó d’aquesta feliç
no-persistència és que amb un primer poemari tal vegada havien aconseguit el que
pretenien, incrementar la seva vida sexual
o alguna fotesa per l’estil. A més, jo era un
editor diferent. Era un editor que ajudava els
editors a solucionar els seus problemes.
—Em sap greu, no publico poesia
—És igual, tio, queda-te’ls, de bon rotllo, i
si te’ls llegeixes, em dius coses
Vaig agafar el poemari si us plau per força. Mentre el seu autor demanava un paper de fumar a un jove que estava assegut a la vorera, vaig girar la vista al Bank
Expropiat i no vaig veure l’home de les
rastes i la noia dels ulls blaus. Endebades
vaig entrar-hi i vaig escorcollar-lo. S’havien esfumat, davant dels meus nassos.
Quan ja de retorn caminava per Travessera
de Gràcia amb Fetor de pàrquing sota el

braç, la meva ment s’imaginà escenes tòrrides en què l’home de les rastes masegava
els pits de la noia, la penetrava frenèticament... M’estava posant estúpidament gelós? Vaig creuar Gala Placídia. Encara em
quedava feina per fer. Unes proves d’impremta d’un encàrrec que en mala hora
havia acceptat m’esperaven sobre el despatx. La part de Travessera que anava fins
a Diagonal, plagada d’oficinistes durant el
dia, estava encalmada en aquelles hores.
Vaig pujar Muntaner. L’ombra de l’edifici de
l’antic casalot de Muñoz Ramonet es retallava solitària. La meva oficina es trobava en
un entresòl d’un edifici de gust dubtós que
s’anomenava Les Amèriques. El qui hi venia es trobava amb el dilema d’escollir entre
dues portes. En una hi havia el rètol “Sant
Gervasi Confidencial”. En l’altra, “Sasplugues, Especialista en Edicions Complexes”.
Les dues portes donaven al mateix lloc.
(continuarà)

Century 21 Alpha

CENTURY 21 Alpha
ESTARÀ AL
BMP 2016

Vens o compres? Claus per triomfar amb el teu habitatge?

Ven casa teva amb CENTURY 21 Alpha
a vendidoen60dias.com

Si ets venedor:

Cada oficina és jurídica y financierament independient

Century 21 Alpha
Calvet 56 baixos
T: 932 402 272

T: 655 626 936
M: alpha@century21.es
W: alpha.century21.es

u Josep Barcelona

Amb l’objectiu d’ajudar
tant a compradors com
a venedors a aconseguir
el seu objectiu, realitzar
l’operació com més aviat
i al millor preu possible,
des de Century 21 Alpha et donem les claus per
a realitzar la millor operació possible.

1. Tria el preu adequat i defensa el teu preu. No
hi ha una segona oportunitat per donar una primera impressió. L’experiència, ens diu que quan
un habitatge es posa a la venda per un preu per
sobre del que és adequat, els millors candidats
desestimen l’habitatge i, en la major part dels casos, acaba venent-se per un preu inferior al seu
valor. Tot i que en general el que ven sol pensar
que ven barat. Deia Antonio Machado “és de neci
confondre valor i preu”, el preu ho acaba posant
el mercat i el valor el propietari.
2. Presenta l’habitatge adequadament. Presta màxima atenció a la manera de presentar l’habitatge.
Repara els desperfectes que facin mala impressió,
il·lumina, neteja i tracta de neutralitzar l’ambient eliminant tot el mobiliari i elements decoratius no essencials. És la forma més eficaç d’ajudar el comprador a identificar-se amb el nou habitatge. En moltes
ocasions és molt rendible llogar un traster i aclarir
l’habitatge, al cap i a la fi quan es posa una casa a la
venda és perquè ja s’ha pres la decisió de vendre-la.
3. Si el teu habitatge no és una propietat singular.
En aquest cas, és essencial comptar amb un bon
pla de màrqueting per a la teva propietat. Selecci-

ona un agent de confiança i els portals del sector
més importants, de manera que el teu habitatge
pugui arribar al major nombre possible de compradors en el menor termini de temps possible.

Si ets comprador:

1. Defineix bé la teva capacitat de despesa, i busca
habitatge fins a un 10% per sobre. Et sorprendrà
saber quan pot millorar la teva capacitat de compra,
ja que hi pot haver propietaris amb certa urgència
per vendre, propietats que s’han convertit en un
problema per als seus hereus, o amb un altre tipus
de propietaris que estaran interessats a vendre a un
preu més baix, però accelerant l’operació.
2. Compte amb comprar un habitatge invendible.
La línia divisòria entre una propietat a preu de ganga
i un habitatge invendible, no és fàcil d’assenyalar.
Encara és possible comprar habitatges que, per la
seva antiguitat, mala conservació o deficient construcció, ofereixen preus competitius. No obstant
això aquestes propietats cada dia tenen menys
valor i menor recorregut en el mercat.
3. Coneix amb antelació fins a quan et prestarà
el banc. Fins fa poc, el comprador primer triava
l’habitatge per comprar i, un cop lliurada la reserva,
iniciava el seu periple per entitats bancàries per a
triar la millor opció. Avui el camí és el contrari. Una
vegada que coneix quin serà el seu pressupost límit,
inicia la recerca del seu habitatge. Aquesta forma
d’actuar elimina la possibilitat d’haver de signar un
préstec amb condicions menys favorables o arribar
fins i tot a perdre la quantitat
lliurada a compte.
jbarcelona@c21alpha.es
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salut i nutrició

u Marta Castells
Originària de Pèrsia i de l’Àsia Menor, la castanya
ja era ben coneguda a la Xina durant l’època del
neolític. Les primeres extensions de castanyers a
Europa daten aproximadament de l’any 3000 aC,
van passar per l’època romana i des del segle XIII
el seu fruit es fa servir a la cuina. El castanyer és
un arbre que s’adapta als climes més dispars, creix
tant en boscos genuïnament mediterranis com en
paratges típicament atlàntics. La seva temporada
àlgida és durant la tardor i l’hivern, encara que a la
resta de l’any també les podem comprar seques.
S’acostuma a classificar com a fruita seca, però
els seus components difereixen molt dels d’aquest
grup, ja que és molt rica en hidrats de carboni i
conté poques proteïnes i pocs greixos.
És un aliment d›alt valor nutritiu (per això en temps de
fam i en absència de les patates era molt apreciada,
però actualment es consumeix com a caprici). És rica
en carbohidrats complexos en forma de midó i fibra.
Conté vitamines E (antioxidant), B3 i B1. És rica en
calci, magnesi, potassi, àcid fòlic i fibra.
Tradicionalment es recomana a qui té anèmia i,
moderadament, a qui practica esport de desgast.
S’aconsella privar-se’n als diabètics, als qui pateixen del fetge i a persones amb problemes d’obesitat. En intestins dèbils pot provocar
flatulències.
Les castanyes escalfen, activen i nodreixen els ronyons;
per tant, qui pateixi de lumbàlgies i
retenció de líquids
se’n pot beneficiar.

A LA CUINA
Tant si són fresques com seques s’han d’estovar en
aigua un mínim de 12 h. Llenceu l’aigua de remull. Traieu-los la pell en forma de tel que les cobreix, ja que
és molt indigesta i els dóna mal gust, i si són fresques,
escaldeu-les per facilitar-ne el despreniment. Coeu-les
fins que estiguin toves, ho podeu fer amb un tros
d’alga kombu, i si les coeu amb canyella o gingebre
en plats dolços, ajudareu a digerir-les i us escalfaran.
Per coure-les, feu-ho amb aigua abundant, a foc
viu durant els primers minuts, després escumeu,
abaixeu el foc al mínim i tapeu-les.

Fotografia: Blai Pérez

LA CASTANYA

Cuina de mercat

Escudella i carn d’olla
u Blai Pérez
Encara és recent la celebració del Fòrum Gastronòmic 2016, on a través
d’una enquesta (més de 120.000 vots
i 1.136 receptes del receptari català,
entre els quals, el fricandó, canelons,
calçots, coca de recapte, esqueixada,
etc.) es buscava el plat preferit pels
catalans. Va sortir guanyadora l’escudella, amb un 50,3% dels vots i amb
tan sols 62 vots de diferència amb el
segon classificat, el pa amb tomàquet.
La polèmica està servida, i calentona.
Ara que arriba el fred és una bona excusa per refrescar la recepta del «plat
preferit dels Catalans». Parafrasejant a
Carme Ruscalleda: «l’escudella engloba
el corral i l’horta». L’escudella i la carn
d’olla és un plat on crida l’atenció la «pilota», una gran mandonguilla en forma
amelonada que, un cop cuita, es talla a
rodanxes per repartir-la entre els convidats, feta principalment amb carn de
vedella i porc, ou batut, molla de pa, all
i julivert, que s’enfarina i es daura subtilment com a pas previ a introduir-la en el
caldo perquè acabi de coures. Un caldo
fet de verdures de temporada, com l’api,
pastanagues, porro, ceba, col, nap, xirivies, patata, etc. També es pot afegir
altres ingredients com cigrons, botifarra negre i/o blanca, i diferents carns i
ossos, com l’os de pernil, os de l’espinada, pollastre o gallina, que poden
variar segons la regió, estació de l’any
o gustos familiars...
Per tant, l’escudella és una sopa fruit
de bullir tot d’ingredients, colada, i s’hi
fa bullir arròs i/o alguns fideus. També podem trobar la variant «escudella
barrejada» a la que s’hi afegeixen a
trossets petits alguns dels ingredients
utilitzats en la bullida.
De variants d’escudelles, n’hi ha tantes com regions on la cuinen, des de
Catalunya, Andorra, el Rosselló, la Comunitat Valenciana o les Illes Balears. I

la manera d’anomenar-la també, com
per exemple: sopa i bullit, bullit, ollada
o olla barrejada entre d’altres.
Actualment, l’escudella es considera un plat d’hivern en tractar-se d’un
plat calent, però antigament es menjava durant tot l’any per què ajudava
a recuperar els nutrients perduts amb
la suor del treball. També la fan totes
les classes socials, fins al punt que per
Sant Antoni Abat, a Andorra i a Seu
d’Urgell, és tradició la «calderada»,
una gran escudella popular.
A l’hora de servir l’escudella en la restauració i la majoria de llars, es diferencia l’escudella com la sopa pròpiament
dita, de la carn d’olla, que engloba la
pilota, tota la carn utilitzada, els llegums i verdures. És el sistema usat
per cuinar i servir l’escudella de Nadal,
una varietat que es caracteritza per
la sopa de galets, seguit de la carn
d’olla. La particularitat són els galets.
Aquesta pasta amb forma de caragol,
i de mides diferents segons els gustos
de cada casa, els quals també es poden farcir de carn en comptes de fer
pilotes més petites a tall de mandonguilles. Com a curiositat, l’escudella
de Nadal més antiga, contenia la pilota
de carn picada, els quatre evangelistes (porc, vedella, xai i pollastre), i els
set sagraments (cigrons o mongetes,
nap, patata, api, pastanaga, col verda i xirivia). Aquesta recepta va anar
modificant-se fins a la sopa de galets
amb pilotetes, o farcits, i per tant fent
desaparèixer la pilota gran.
Hi ha moltes possibilitats de llistes
d’ingredients per a l’escudella. En proposem una, de caràcter clàssic.
Trucs: el peu de porc, a part de donar sabor, li aporta gelatina al caldo,
ja que l’espessa. Amb les sobres de la
carn cuita es poden aprofitar per fer-ne
croquetes. Es pot fer més quantitat de
caldo i congelar-lo.

Ingredients:

1 costella de vedella
1 careta de porc
1 peu de porc
1 tros d’os d’espinada
1 tros d’os de pernil
¼ de gallina o pollastre
1 tros de cansalada
2 botifarres negres i 2 de blanques
3 patates, 2 pastanagues
1 branca d’api
1 xirivia, 1 nap, 2 porros ½ col
1 cigrons o mongetes remullats
Per la pilota:
150 g de vedella picada
150 g de porc picat
1 ou, 1 all trinxat, una picada de julivert, molla de pa i llet

Elaboració:

En primer lloc prepararem i netejarem
molt bé les verdures i les carns, a excepció de la carn picada, que la reservem fins al moment de fer la pilota. Un
cop tinguem els ingredients a punt, posarem en una olla gran amb aigua freda
primerament les carns a excepció de
les botifarres, i les deixarem bullir durant
uns 45-60 minuts. Llavors hi afegirem
els cigrons i la resta de verdures, tot seguit prepararem la pilota, barrejant molt
bé amb les mans tots els ingredients
fins que quedin ben lligats, i li donarem
forma ovalada. Passats 45-60 min mes,
hi afegirem les botifarres i la pilota enfarinada perquè aguanti millor la forma.
Deixarem passar uns altres 45-60 min
i ja es podrà treure del foc, colar el caldo, i separar les verdures i carns que es
voldran per menjar. Així n’obtindrem un
caldo amb el qual podrem coure arròs,
fideus, galets o pasta de sopa. A l’hora
de servir-ho, disposarem una sopera
per al caldo amb la pasta i una plata
amb les carns i verdures.
Bon profit!!
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Jaume Rius de Fruites La Selecta

‘M’agrada treballar des de la confiança amb el client i orientar-lo amb la màxima honestedat’

u Josep Xurigué (@josepxurigue)
Des de ben jove ja treballa i selecciona la
millor fruita. Als estius quan estudiava anava a la parada dels seus pares, on venien
plàtans i tomàquets com a especialitat. La
seva màxima és orientar bé i no ‘enganyar’
el client. Recorda com un dia se li va espatllar la balança i va servir als clients el pes
que demanaven. Cap queixa va tenir. En
Jaume és fruiter de confiança!
Com vas començar a treballar en el sector?
Em ve de tradició familiar. Ajudava el pare
i a l’estiu en lloc d’anar de colònies ja feia
els ‘stage’ de treball a la parada. Conec des
de llavors els secrets del plàtan i de la seva
maduració. El 1983 em vaig fer càrrec de la
parada al Mercat de les Corts fins a arribar
a la de Sant Gervasi.
Arribes al mercat i vas renovar la parada?
Al mercat de Sant Gervasi, hi vaig arribar
el 1985 per portar la parada. Des de llavors,
any rere any, he mirat de satisfer les neces-

Fotografia: Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)

Fruites La Selecta és al Mercat de Sant Gervasi des de 1983.
El Mercat del barri es posa al dia amb productes nous i de qualitat.
A preus justos i amb atenció a les necessitats del client. Amb
el temps que ja porta al barri, en Jaume té una clientela que hi
troba una gran varietat de fruita de qualitat, que ell selecciona en
origen, on calgui. Abans que estigués de moda el producte de
Km 0, ell ja l’oferia. Va aprendre l’ofici de fruiter de ben jove,
els seus pares ja tenien parada de fruita al Mercat de les Corts.
sitats dels clients des de la qualitat. Anant a
buscar, temporada rere temporada, la fruita,
els productes, els bolets allà on eren més
bons. Des de llavors, he buscat tenir una
àmplia oferta, i de qualitat.
M’agrada estar al dia i donar el millor servei,
m’agrada molt el meu ofici. Procuro poder
oferir entre 70 i 80 tipus diferents de fruites
i hortalisses. M’agrada treballar des de la
confiança amb el client i poder oferir-li el millor, resolent les necessitats que té. Qualitat
i honestedat són els meus principis: prefereixo dir-li a un client “no agafis això, avui
serà millor pel que necessites, això altre”.

Algun producte nou que tingui èxit?
Procuro sempre tenir les millors varietats i recordar-ne els orígens per poder-los oferir cada
temporada. No en sóc molt partidari, però darrerament he ofert pinya o mango —recol·lectat madur en origen— vinguts amb avió, i la
gent que els prova em diu que tenen un gust
molt millor que els que han vingut amb vaixell.

Què podem trobar a la teva parada
d’especial?
Sóc curiós de mena, i quan viatjo miro d’aprendre de les botigues i mercats que visito, sigui
on sigui. A poc a poc, en el dia a dia m’he anat
especialitzant en el món del tomàquet. Quan
és molt bo i gustós, la gent el gaudim d’una
manera especial. I m’agrada tenir el millor producte de temporada a la meva parada.

Com veus avui el mercat de Sant Gervasi?
Estic enamorat d’aquest mercat, sempre
n’he estat. A banda que estem en un lloc
privilegiat, som un centre del barri de Sant
Gervasi i en som un dels motors. Ara, estem
en un moment molt interessant de regeneració i millora. Amb nous paradistes, amb dinamisme i noves fórmules per ajudar els clients
i oferir qualitat. I tots aquí, aprenem de tots.

Actualment, al Mercat de Sant Gervasi som
en un moment de dinamització comercial i
en poc temps, encara es notarà més. Iniciatives com la Nit de Tapes, la campanya de
Nadal, la col·laboració amb altres entitats
del barri, fan que oferim —a més d’un espai
alimentari de referència per a les famílies—,
un espai per a la ciutadania.

Notícies

del

M e r c at

El Mercat de Sant Gervasi i el CT Barcino
han convocat una jornada esportiva pel
dissabte 12 de novembre, de 11 a 13:30 h,
al carrer de Vilaró i a la plaça Frederic Soler.
Més informació: https://www.facebook.
com/Mercat-Sant-Gervasi

Mercat de

Sant Gervasi
Menja bé, menja sa,
menja del nostre mercat!
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La Tecla, nou casal popular a Sant Gervasi

Nou Grup de Joves
al CE de Gràcia

No és només una ocupació, és un moviment en contra de l’especulació

Quanta gent està rodant pel casal?
A les assemblees, que són cada dijous a les 19:30 h, vénen aproximadament unes 15 persones, però també
tenim un grup de WhatsApp on hi som
unes 50. Hi ha molt moviment i va i
ve gent constantment, som un casal
completament obert a tothom.
Quines entitats s’apleguen dins
aquest casal?
Venim com a persones individuals,
però hi ha molta gent de l’Assemblea
de Joves de Cassoles i del cau Pere
IV o bé persones que participen en
algun consell d’estudiants. El lloc va
ser ocupat per l’Assembla de Joves
de Cassoles, que alhora està dins la
plataforma ‘no tenim lloc’.
Perquè es diu La Tecla?
Quan vàrem obrir les portes del local
vàrem trobar un piano. Curiós, dins una
entitat bancària. És realment una pre-

de tot el que ens han tret. No
és una ocupació esporàdica
sinó que es un moviment en
contra de l’especulació i que
té una arrel molt més profunda. La gent del barri amb
aquest espai guanya.
Hi ha hagut converses
amb polítics?
En temps de Gerardo Pisarello va venir el mateix regidor, també vam contactar amb l’Amàlia, regent del
districte i amb Joan Manel
del Llano (BeC). També es va
acostar un conseller de C’s.
Des d’aleshores, i des que
Mòdol és el nou regidor no hem
tingut notícies de ningú més. Això si,
ens va arribar una carta directament
de regidoria un dia abans de la inauguració de que no podíem fer-la, tot
i que finalment no va passar res i va
anar molt bé, gairebé van venir unes
300 persones.
Fotografia: Carme Rocamora

u Carme Rocamora
(@CarmeCRS)
Aquest mes hem visitat el casal
popular La Tecla, un nou espai
al barri que va ser ocupat el
passat mes d’abril i que s’ha
inaugurat aquest octubre. El
local, situat a Carrer Bertran
23, pertanyia a una sucursal
bancària i portava buit més
de vuit anys, per això, un grup
de joves del barri van decidir
ocupar-lo per tenir un lloc on
trobar-se ja que no veien que
l’equipament que tants cops
havien demanat al govern municipal s’habilités. Avui m’obre
les portes l’Aina, una jove de
18 anys estudiant d’Enginyeria
agroambiental i del paisatge i el Miquel, de 17 anys i estudiant de Ciències polítiques, ambdós estan involucrats dins el funcionament del casal.

gunta sense resoldre. Ara és la imatge
del casal i tenim ganes de fer classes
de piano o alguna cosa amb ell.
Aquesta ocupació s’ha fet perquè
no hi ha cap equipament per les entitats o s’hauria fet igualment?
Neix de la necessitat dels joves de
tenir un espai al barri. Des de la plataforma “No tenim lloc” s’havia demanat a l’Ajuntament que ens donessin
un lloc però no hi ha hagut resposta. El màxim que se’ns va proposar
va ser una petita habitació a la Casa
Sagnier i amb limitacions horàries,
proposta que no s’adapta ni de lluny
a les necessitats dels col·lectius.
Per què ocupar un espai privat?
És obrir espais al barri. Hem pres un
espai que estava desocupat des de
feia molt temps i no un espai qualsevol, sinó una entitat bancària, que a
nivell personal, considero (Miquel) que
és responsable de la crisi econòmica
que hem patit, la representació del
sector especulador en contra el que
lluitem. Prendre ara aquest espai és
retornar una petita part a la societat

Quines activitats programareu?
Encara estem organitzant-nos, però
de moment tenim idees com tardes
de jocs de taula, temàtiques de música, xerrades socials, lectures de poesia i cinefòrums. Tenim la intenció de
preguntar als veïns del barri quines
necessitats tenen, ja que al cap i a
la fi això ho han de decidir els veïns i
veïnes, així programarem activitats al
gust de tothom. També estem recollint
llibres per crear una biblioteca.
I per acabar...
Volem fer una crida a tot el barri perquè senti seu aquest espai, un espai
on qualsevol entitat pot venir. Qualsevol persona de qualsevol edat pot
venir aquí a dir la seva perquè aquest
projecte també és seu. I qualsevol idea
i iniciativa sempre serà benvinguda.

Camisons,
pijames i bates a mida.

NOVA Col·lecció tardor hivern
Paz Torras i Andamio

C/ Maria Cubi, 65 08006 Barcelona
Tel: 93 209 49 96

Thelma de Felipe

Paz Torras

u Grup de Joves del CEG
El Club Excursionista de Gràcia (CEG), va començar a
fer arrels l’any 1922 constituït com a “Grup Excursionista Mai Enrere”, nom precursor de l’actual i el qual va ser
fundat per Josep Buch, Agustí Sobrevia i Jaume Martorell.
Us preguntareu per què parlem sobre un club excursionista veí. Aquesta entitat es troba al límit de la vila de
Gràcia, concretament al barri del Farró de Sant Gervasi.
Al Club, des de sempre els socis han sigut el principal element i protagonistes de la realitat de l’associació mitjançant la seva participació en l’organització de les activitats
setmana rere setmana, proposades des de cadascuna de
les seccions que el constitueixen. El CEG compta amb
una gran quantitat de seccions: la secció de muntanya,
el GEDE (escalada), el GIE (espeleologia), senders, esquí,
cultura, acampada, els cantaires muntanyencs i l’agrupament escolta Pere Rosselló que, tot i no ser formalment
una secció, hi té allà el local.
Potser us preguntareu el motiu de l’article en aquesta
secció... doncs és que en la llarga trajectòria del club, ja
gairebé centenària, encara no hi ha hagut mai cap secció dirigida als joves i la seva vivència a la muntanya. Finalment els i les joves del club ens hem organitzat i hem
decidit fer un pas endavant per engegar aquest projecte
amb moltes ganes i il·lusió. Es pretén crear un grup de
joves amb l’objectiu de formar nous vincles entre el jovent
del barri, fer club i gaudir tot formant-nos en diferents disciplines com l’escalada, l’alpinisme, vies ferrades, esquí
de muntanya... en definitiva, fent el que tant ens agrada i
compartim alguns. I és que quina millor excusa per sortir
de la ciutat i gaudir de la natura?
Encara no hi ha res tancat i està obert a aquells que n’estiguem interessats, ja que volem que sigui un grup en què
tots i totes ens hi trobem còmodes. Totes les propostes
seran benvingudes!
És per això, que si ets jove (de 18 anys en endavant) i et
sents identificat o en tens curiositat, et convidem a venir
a la primera reunió del Grup de Joves dimecres 9 de
novembre a les 19:30 h, coincidint amb el dia de repartiment de El Jardí. Ens trobaràs a la mateixa seu del club,
al passatge Mulet, 4. Si ho
has llegit tard o no pots venir,
també ens pots trobar al Facebook “Grup de Joves del
CEG” o enviar-nos un correu
a joves@cegracia.cat
T’hi esperem!
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Ser jove

El faristol:

Joan Miquel Oliver
u Eduard Sant i Chalois
(@Eduard_Sant)
Després de més d’una seixantena de
concerts, un any i mig de gira tocant
arreu del territori català i espanyol, el
passat 25 d’octubre, el músic mallorquí Joan Miquel Oliver va tancar la
seva gira “Pegasus” a la sala Luz de
Gas en un concert organitzat pel club
de cultura Tr3sc.
Pegasus, disc publicat a l’abril del 2015
(núm. 1 a Itunes el mateix dia de llançament i 15è a la llista oficial de vendes
a l’estat espanyol) ha suposat el tercer
disc d’estudi en solitari i el primer després de la dissolució dels ja mítics Antònia Font. En ell, Joan Miquel Oliver,
a través de deu temes exquisidament
mesclats a l’estudi de Quimi Portet, ens
proposa un viatge al seu imaginari món
galàctic mallorquí on tenen cabuda des
del pop rock experimental fins a tocs
d’electrònica, bossa nova i cúmbia.
Al llarg de 90 minuts i 23 temes, amb
un Luz de Gas amb 3/4 parts del seu
aforament venut, format per públic fidel
voltant els 30-40 anys, entre ells una
bona nodrida representació de colònia
mallorquina (veïns del mateix artista inclosos), un Joan Miquel Oliver (veu i guitarra) pròxim, bromista i vestit en quimono acompanyat per Jaume Manresa,

fidel teclista excompany d’Antònia Font, així com
Xarli Oliver a la bateria, van interpretar pràcticament
tota la totalitat de
Pegasus intercalant un resum dels
temes més emblemàtics de la resta de
la seva carrera en solitari com per exemple Dins un Avió de Paper, Surfistes a
Càmera Lenta, Hansel i Gretel, Final Feliç, Polo de Llimona, Lego (més curta i
menys sorollosa) o Pallasso.
La bona sintonia, coordinació i qualitat
dels tres músics presents sobre l’escenari de Luz de Gas va quedar palesa al
llarg de tota la vetllada, fet que va permetre al públic present gaudir d’un concert rodó en tots els sentits fent molt difícil destacar moments culminants perquè
tot ell va ser una unitat. En això, el fet
que hagi estat el darrer concert de la gira
també pot haver influït perquè la sintonia i el repertori estiguin ben engreixats.
Com a talls d’anècdotes podríem destacar-ne tres. La primera de tot, durant
la peça recitativa Inventari Pis Carrer
Missió núm. 3, 2a, George Clooney va
fer acte de presència sobre l’escenari
en forma fotografia per acabar conver-

Fotografia: Dolors Ferré

Luz de Gas, 25 d’octubre 2016

tit en un avió de paper (tot molta òrbita
Oliver). En segon lloc, abans d’interpretar el tema Flor de Cactus, Joan
Miquel Oliver va mostrar un veritable
cactus regal habitual durant aquesta gira per part del seu club de fans.
Per últim, ja en els bisos i de manera
espontània a partir de la petició d’un
grupet d’espectadors, van interpretar
una magnífica La Mujer Que Mordió
Un Piano superant els temors inicials
de no recordar la seva lletra.
En definitiva, un final feliç de gira acord
a la qualitat del disc i del personatge. Alguns espectadors, en finalitzar reclamaven que sent el darrer, potser esperaven
alguna sorpresa, alguna col·laboració
especial, però això no va acord amb la
mentalitat creativa constant d’aquest
músic mallorquí. Segons ha comunicat ell mateix, ja té preparades noves
cançons per començar a treballar de
cara a un proper disc

u PIJ Sarrià - Sant Gervasi
A les facultats d’educació es debat sobre què
significa ser jove. És una pregunta a fer-se, certament, si has de treballar amb aquest sector de
la població. La publicitat, que és un sector ben
diferent al de l’educació, també ho debat avui en
dia, però per motius diferents: n’usa les conclusions com a forma de vendre. I és que la joventut,
malgrat escapar-se d’una definició concreta, es
tracta com un do atractiu i, a la vegada, com a
forma fràgil a protegir i a guiar. Per tant, podríem
concretar que es mou entre dues coordenades
coincidents en els anys posteriors a la infantesa. D’una banda, la joventut és un esperit que va
carregat d’entusiasme, ganes de fer, de vitalitat —això és el que reivindicava el flamant premi
Nobel de literatura, Bob Dylan, a la cançó Forever
Young; és també un dels grans estímuls publicitaris dels quals parlàvem abans. L’altra coordenada correspondria a una barreja de potencialitat i
plasticitat: de cop i volta les capacitats s’accentuen i s’és capaç de tot, es rep qualsevol estímul
amb els braços oberts. És per això que la tasca
educativa i informativa és crucial en aquesta edat:
com més coses se sàpiguen i s’experimentin,
com més responsabilitats, riscos i plaers tinguin a
l’abast, més increment de potencialitat, es renovarà l’entusiasme i, en conseqüència, més mantindran aquest esperit.
És en aquest sentit que la tasca dels Punts d’Informació Juvenil mira de ser transversal i, a la vegada, intenta oferir i posar a l’abast dels joves tot
allò que els pugui fer créixer mantenint l’esperit
vital i les ganes de fer; per així aconseguir que
puguin ser joves encara més.

Il·lustració de Gerard Ortega,
tallerista del Casal de Joves de Casa Sagnier

la vinyeta: ‘La castanya’

Serveis

· Cortines

· Tradicionals
· Paquetos
· Enrotllables
screen/tèxtils

· Tendals
· Coixins
· Plaids
· Cobrellits
· Entapissats

Servei d’instal·lació i reparació

Tel: 93 768 72 86
Via Augusta, 166
08006 Barcelona
duet@duetcortines.com
www.duetcortines.com
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Il·lustració: Gràcia Farràs Ribas

pels petits de casa
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Pensant la ciutat del futur des dels 3 anys
Construir la maqueta de la “ciutat ideal”
El Congrés dʼArquitectura 2016 que ha
tingut lloc a Barcelona el mes d’octubre, ha volgut donar suport a la inclusió
de diferents conceptes relacionats amb
aquesta disciplina en els plans d’estudis de primària, secundària i batxillerat.
Per posar el tema sobre la taula ha impulsat un projecte pedagògic pioner a
casa nostra i que oferirà aquesta oportunitat a vuit escoles de La Salle durant
el mes d’octubre (La Salle Barceloneta, Bonanova, Gràcia, Congrés, Horta,
Comtal, Premià de Mar i Montcada).
La proliferació dels processos consultius veïnals, la definició col·lectiva
de les agendes urbanes, l’adquisició
responsable d’un habitatge (l’acte de
consum més important que una persona fa durant la seva vida) o la resposta
al canvi climàtic passen inevitablement
per un canvi d’hàbits profund. L’escola és el lloc adequat per començar a
garantir aquest canvi de paradigma
i des de l’organització del Congrés
d’arquitectural es vol involucrar les
comunitats educatives en l’assoliment
d’aquests objectius comuns.

Entre fades, follets i gegants

Vuit escoles de La Salle
duen a terme un projecte
pedagògic pioner a casa
nostra per incorporar conceptes d’arquitectura
i urbanisme a primària i
secundària
Els alumnes de totes les línies i nivells
de les vuit escoles participaran en els
tallers, impartits durant el mes d’octubre per alumnes de l’Escolà Tècnica
Superior d’arquitectural de la Universitat Ramon Llull i sota la coordinació
de l’arquitecte Narcís Font. Posaran
sobre la taula els temes presents en
els debats actuals de les agendes
urbanes: la natura dins la ciutat, les
infraestructures energètiques, l’espai públic, la integració social, el
transport privat i públic, la producció
agrícola, els equipaments, la gestió
dels residus, les ciutats intel·ligents
(smart cities) o el model d’habitatges,

Solorueda.
C/St. Elies 12. T. 93 172 21 07

densitat i activitats econòmiques.
D’aquesta discussió en sortirà una
petita maqueta d’una ciutat ideal (de
50 x 50 cm), que recollirà les reflexions dels estudiants. En el plantejament de cada sessió es tindran en
compte els elements i problemàtiques
urbanes presents en els entorns específics i reals de cadascuna de les
escoles de la Salle.
Finalment amb tots els fragments, es
construirà la maqueta de la “ciutat
ideal”. S’exposarà a diferents punts
emblemàtics de Barcelona i a la seu
del Col·legi d’arquitectes de Catalunya.

El regal perfecte.
Avançat al Nadal
i estalvia ﬁns
un 25%

Hoverboard Infantil
Duración batería 1.5-2h
Carga en 1hora.

Autonomía: 13Km.
Consumo: 0.03€/10km.
Finánciala desde 19€/mes

Desde 199€

Desde 380€

Tanit Tubau ha publicat un nou llibre, ara un conte
infantil que és diu Tocada del bolet i que compta amb
les il·lustracions de Carmen Al, de l’estudi de disseny
d’interiors Alcuadrado. La publicat La vocal de Lis
i el 14 d’octubre es va presentar a la Casa Sagnier,
on va crear molta expectació entre els més petits.
El conte narra les aventures de la Júlia, una nena que
vol guanyar tant sí com no el premi que es dóna al
millor boletaire: un ordinador de la marca Mushroom.
Però les coses no seran tan fàcils com ella es pensava, si fos així, no seria un conte… Un bolet vermell
i temptador la portarà a viure històries sorprenents,
fins i tot històries d’un altre món. Una gran aventura
entre bolets, fades, follets, bruixes i gegants.
La Tanit comenta que ella és lectora de mil i un contes
des de molt petita i aficionada a fer el ridícul quan va
a buscar bolets…, i la Carmen assegura que aquest
conte serà el primer de molts!

Fotografies: La Vocal de Lis

u Ana Sánchez

Tocada del bolet
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gent gran

Memòria del Galvany

ACTIVITATS

Un grup de persones, els donants de memòria, recorden la història del barri

NOVEMBRE
L’Esplai Bonanova té la seu al carrer Berlinès, 6,
93 201 88 06, on es fan les activitats habituals.
Dimecres 16, a les 18 h
Concert de música clàssica amb el quartet
Pòquer de Dames.
Llar Mossèn Lluís Vidal
c. Bigai, 12
Dimarts 15, tarda
Ballet Coppélia de Delibes, amb Joan Casanovas.
Casal Sant Ildefons
c. Marià Cubí, 111
Dijous 27, a les 17:30 h
Festa dels Aniversaris : 80, 90 i 95 anys.
Casal Sant Ildefons
Preu : 5 €
Dimecres 30 a les 17:30 h
Representació del Conte de Nadal de Charles
Dickens, amb La Tramoia, grup de Sant Gervasi.
Llar Mossèn Lluís Vidal

DESEMBRE
Dimarts 13, tarda
Representació del Conte de Nadal, de Ch.
Dickens. Xerrada d’Advent i Nadal, per Mn.
Josep M. Jubany. Orriols recitarà poemes propis,
acompanyat per Joana Bofarull a la guitarra.
Casal Sant Ildefons

u El jardí

Entre l’abril i el juliol de 2016 es van fer
una sèrie de sessions a Can Castelló
centrades en la recuperació de la memòria històrica del barri de Galvany, de la
mà de Trama, Serveis Culturals. A través
de la recerca compartida de records, vivències i experiències es pot redescobrir
i difondre una part de la història del barri.
L’objectiu era crear un espai de participació col·lectiva i dinamització de testimonis orals per tal de construir i realitzar
de forma conjunta una acció vers la memòria popular del barri. Els donants de
memòria són residents al barri de Sant
Gervasi Galvany, molts d’ells nascuts al
barri, que s’han presentat voluntaris per
explicar les seves experiències i compartir la seva saviesa sobre el barri.
En les diferents sessions es va parlar
dels següents temes:
- Espais emblemàtics. Edificis històrics
i transformació urbana del barri, on es
va parlar sobretot de Can Castelló, la
Casa Sagnier, el Cinama Adriano i el
Ranco Grande.
- Les famílies del barri. Cases i
terrenys.

- Transports i via pública. Els carrers
del barri i la connexió amb la ciutat. El
tren de Sarrià i la Via Augusta.
- El comerç i la vida quotidiana del
barri. El Mercat de Galvany.
- Vida cultural i artística del barri. La
Plaça Molina. Joan Maragall, Mercè
Rodoreda i Joan Brossa.
- L’educació. Les escoles de barri,
sobretot de Virtèlia, la Mútua Escolar Blanquerna, el CIC, l’Escola Santa
Elisabeth de les monges alemanes, i
les Dames Negres
- La vida social al barri. Espais d’oci i
de festa. Turó Park. La gauche divine
i el carrer Tuset.
Es va dedicar una sessió a les esglésies i parròquies del barri: Sant Gregori
Traumaturg, Santa Agnès, Sant Antoni
de Pàdua i Verge de la Pau.
I, finalment, també es va parlar de l’esport: el Reial Club de Tennis del Turó,
el Velòdrom de la Bonanova, la Reial
Societat Sportiva Pompeia, el Real Polo
Jockey Club i Piscines i Esports.
Els participants, els ‘donants de memòria’ han estat: Kani Abascal Fernández,
Salvador Albuixech, Pilar Cano Miquel,

Josep Comas Carnicer, Jordi Cros Balseéis, Maria Cuellar,Marta Maragall Garriga, Enric Murt Estrada, Alexandre Grimal Navarro, Marta Luna, Jordi Llorach
i Cendra, Carmen Pons, M. Farnes Sala
Sánchez, Montserrat Serrallonga Sivilla,
Carmen Soldevila Erquicia, Pepe Soler
Roig, Gerard Soler i Segú, Josep Maria
Verdaguer Sors, i Josep Maria Vilumara.
Totes aquestes sessions es van anar
gravant en vídeo i ara, el dimecres 9 de
novembre, es presenta un vídeo que recull i sintetitza tota aquella experiència.

Ergodinámica

Trepitjar bé és garantia de bona salut
Ergodinámica és un mètode que estudia el peu, en posició estàtica
i dinàmica, i les alteracions biomecàniques, amb l’objectiu de pal·liar
les molèsties articulars i musculars d’una forma definitiva.
Després d’anys d’investigació Miguel
Sánchez-Osorio, va desenvolupar el mètode Ergodinámica, basat en l’estudi de
la marxa, que va acabar per demostrar
que l’estructura del peu pot condicionar
el funcionament de gran part del cos. En
l’actualitat, és el doctor Eduardo Sánchez-Osorio qui continua amb el llegat del
seu pare, que ja compta amb 21 centres
Ergodinámica.
Les molèsties articulars són comunes entre la població adulta, ja que l’esperança
de vida ha augmentat, al sedentarisme per
l’ús dels ordinadors o a la asimetria del
cos, entre altres causes. En les clíniques

Ergodinámica s’estudien els membres inferiors en moviment (peus, genolls i maluc),
ja sigui caminant o corrent, sobre una cinta des de la qual es controla i es valora el
comportament dels peus i de la columna. Una vegada analitzades les alteracions mecàniques causants del problema,
es dissenyen unes plantilles personalitzades amb l’objectiu de neutralitzar
aquestes alteracions i restablir un patró
correctiu per alinear els eixos de les cames. Els tractaments que es realitzen des
de les clíniques Ergodinámica ajuden, per
tant, a millorar la mobilitat, l’estabilitat i els
hàbits posturals, a eliminar dolors articulars i musculars, a augmentar el rendiment
físic i a prevenir lesions.

Sobre Ergodinámica Clínica
a Barcelona

La central està situada a Barcelona i
és allí on es dissenyen i es produeixen
les plantilles per a tots els centres. A
més a més, aquesta clínica compta amb
equips d’altres àmbits disciplinaris, que

complementen els tractaments, com una
unitat de fisioteràpia on es combinen tècniques manuals amb tecnologia avançada; una unitat de nutrició esportiva, en la
qual es dissenyen les dietes que s’adeqüen a les diferents necessitats; una unitat d’osteopatia on es tracten disfuncions
relacionades amb la híper mobilitat o la
hipo mobilitat; o un centre de preparació física dirigit als pacients que volen
millorar la seva forma o la seva condició
patològica.

Sobre Ergodinámica

Neix en 1973 amb la voluntat de desenvolupar un mètode de recerca basat en l’estudi
del peu com la base de l’anatomia humana,
que va acabar per demostrar que l’estructura del peu pot condicionar el funcionament
de gran part del cos.

ERGODINÁMICA
La solución está en los pies

www.ergodinamica.com
www.ergodinamicaclinica.com
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NADAL
a
SANT GERVASI
2016

il·luminem els carrers
des del 24 de novembre

Caga Tio
i tallers per a infants
a la pl. J. Folguera
el 24 de desembre

Sorteig “El Comerç de
Sant Gervasi et vol fer
un regal de Reis”
el mes de desembre

Els Reis Mags visiten
Sant Gervasi
el dia 5 de gener
Activitats organitzades per:

Amb el suport de:

Cangur de Nadal
a la pl. Frederic Soler
22 i 23 de desembre
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gent gran

Jugar: un mitjà estimulatiu, social i de diversi
u Andrea Escobar
Des del naixement, l’ésser humà manifesta la necessitat de jugar com un comportament i acte innat i natural que produeix
sensació de benestar.
Des de la infantesa, està estudiada la contribució del joc en el desenvolupament global de
la persona així com en el foment de múltiples
aprenentatges. El joc, però, no és quelcom
que només practiquem durant la infància, sinó
que ho fem durant totes les etapes vitals ja
que propicia el desenvolupament de diferents
habilitats, interaccions, sensacions, emocions,... beneficioses pel desenvolupament i
benestar emocional de la persona.
S’han de visualitzar els valuosos beneficis
que produeix jugar en les persones grans.
Concretament, i com s’ha anat comentant
en anteriors articles, és important que les
persones que pateixen demència o alguna
malaltia neurodegenerativa com l’Alzheimer,
fomentin l’exercici físic i mental per tal de
mantenir la reserva cognitiva i millorar així la
seva qualitat de vida i vivència de la malaltia.
Existeix un gran ventall de possibilitats en el
món del joc, diferents tipologies i variants. Els
jocs de taula, per exemple, són una opció molt

encertada per a
aquest col·lectiu
de persones ja
que comporta la
realització d’exercici mental alhora
que produeix diversió i entreteniment, connexió i
socialització amb
les persones que
tenim davant, i
implica confiança i seguretat en
les pròpies capacitats, reafirmant així la pròpia identitat i personalitat i augmentant l’autoestima.
A l’hora de jugar, tots estem en un mateix
pla d’igualtat, les regles del joc es poden
establir adaptant-les a les capacitats i possibilitats de la persona que es té davant per
tal que hi hagi una vivència positiva de l’activitat. És important com a familiar o cuidador que no esperem res concret de la persona malalta, res més enllà de passar una
bona estona, compartir moments plegats,
oblidar les capacitats i/o les limitacions de

Fotografia: Fundació Uszheimer

No perdem mai les ganes de seguir jugant!

cadascú, i gaudir d’un mitjà de comunicació espontani, agradable, relaxat i divertit.
Aquest no pot convertir-se en un moment
d’angoixa i ansietat que provoqui frustració,
sinó un espai lliure, de confiança i seguretat
per a que la persona imagini i experimenti
sense ser jutjat ni corregit.
Així, jugar és una activitat que aporta beneficis lúdics, així com socialitzadors i de comunicació, estimulatius – es posen en pràctica capacitats i habilitats cognitives com
la comprensió i associació, el llenguatge,

el càlcul, agnòsies, etc...-, de reafirmació
de la identitat i augment de l’autoestima,
i una connexió amb el món extern. A més,
és una oportunitat de relació intergeneracional, on els més petits podran trobar un mitjà
de comunicació i relació agradable i benestant amb els seus éssers estimats, doncs en
ocasions troben dificultats per a entendre al
seu familiar o relacionar-se amb aquest. Així
doncs, aquest és un recurs que es pot posar
en pràctica des de casa per conservar i fomentar les relacions familiars i l’evocació de
sentiments i emocions positives en un espai
de confiança, confort, i seguretat.
Dit això, no perdem mai les ganes de seguir jugant!
Andrea Escobar és educadora social

Fundació Uszheimer

Centre de Dia i Unitat de Memòria
Passatge Forasté, 11-13, 08022 BCN
Tel.: 93 418 65 65
fundacio@fundaciouszheimer.org
www.fundaciouszheimer.org
http://www.premisoletura.com

Uniendo dos tradiciones ancestrales de la India:
yoga y música ioga
El sonido tiene una capacidad enorme para penetrar y tocar el alma y la mente del oyente.

El yoga transforma cada momento en
un hermoso espacio de observación,
y contribuye al bienestar integral de la
persona a nivel físico, mental y emocional. Los ásanas (posturas de yoga)
proporcionan equilibrio al cuerpo y a la
mente, y favorecen nuestra salud física,
psíquica y emocional.
La música es una excelente ayuda
para la interiorización y puede ser una
herramienta para la meditación. Su
fuerza, su sonido, su vibración armonizan nuestro ser y lo conducen a la
interiorización. El universo, afirman los
antiguos místicos, es en esencia vibración. Y por ello nuestros cuerpos, en
tanto que microuniversos, son, esencialmente, vibración.
Om es considerado por los hindúes como el sonido primordial del Universo que contiene todos los sonidos
en sí mismo. El sonido del que emergen
todos los demás sonidos, ya sean de

Yoga (yoga del sonido). Esta práctica
nos conduce a un estado de silencio
mental en el cual podemos abrirnos a
la propia escucha interna.

Un baño sonoro para armonizar
cuerpo, mente y corazon:
un viaje a la armonia
Marta Vélez, profesora de yoga
Gianni Cavallaro, músico
www.sargamyoga.com
www.proyoga-yamuna.com

la música o del lenguaje divino. Según
los shivaístas, el tambor de Shiva produjo este sonido, Oṃ, y a través de él
salieron las siete notas de la octava musical, es decir: sa, re, ga, ma, pa, dha,
ni, conocidas como SARGAM

En Proyoga-Yamuna y de la mano de
Sargam Yoga & Music, la práctica de
yoga y las melodías de la música clásica del norte de la India, ragas, interpretadas con el sitar, se funden. Así unimos Hatha Yoga (yoga postural) y Nada
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directori d’empreses i comerços de Sant Gervasi
FLORS
I JARDINS

ARTS

IMMOBILIÀRIES

SALUT

SERVEIS PER
LA LLAR,
REFORMES

Especialistes
en corseteria
C/ d’Arimon, 6
Tel. 93 667 83 90
www.corseteriascots.com
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Barcelona
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Email: admin@alpeinstalaciones.com
Web: www.alpeinstalaciones.com
Tel: 935921902/610424180

CMY

K

MODA

ESCOLES
INFANTILS

TOLDOS

CARPINTERIA Y
PERSIANAS

Persianas BERLINÉS, S.L.
Bigai, 5 local 1

Barcelona
M. 647 190 417
T. 93 417 05 93

Escola infantil

Peggy

Marc Aureli, 18-20
Tel: 932 011 350

Ronda General Mitre, 126
Teléfono Club: 93 269 5578
Web: www.clubslambridge.com
Email: bridgenouslam@gmail.com

theboj@theboj.com
www.theboj.com

Berlinés, 9-11
Tel. 93 417 38 55
info@persianasberlines.com

Reformes en general

FOTOGRAFIA
IMATGE
I SÓ

RESTAURANTS

Tendals i ﬁnestres
Institut Ginecològic Morera

Moda infantil

OBSTETRICIA - GINECOLOGIA
REPRODUCCIÓ HUMANA

Dr. A. Morera Juyol

CORTINAS

www.ambmimo.com
info@escolainfantilpeggy.com
www.escolainfantilpeggy.com

Arimon, 1
Via Augusta, 120

93 253 06 17
93 162 02 30

Via Augusta,
134 baixos
T. 93 318 99 43

Urgències
93 450 45 95
morera@cmaugusta.com
www.doctormorera.com

TOT PER LA SEVA LLAR

Ronda General Mitre 135
08022 Barcelona
www.decoremas.com
info@decoremas.com
tel. 93 212 61 06

Cupó
10%
dte.

ESPORTS
FERRETERS DES DE 1954

Mandri, 28-30
08022 Barcelona
TEL 934 176 763
MOV 620 823 111
www.ferreteriadelmas.com

Direccio Rda.Gral Mitre,100
T. 93 201 97 14
doos.bcn@gmail.com

AUTHENTIC

PILATES™

jopilates.es / 651 695 714

Lali Solsona
Copèrnic, 56
Tel. 93 546 39 11

Tot el que necessites, molt a prop teu!
www.eljardidesantgervasi.cat/directori-empreses

Directori de comerç de
Sant Gervasi

PUBLICITAT:
mariona.aluma
@eljardisg.com

Alfons XII, 81 (Plaça Molina)
93 200 29 70
www.matalasseriamercader.com
mercader@matalasseriamercader.com
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contraportada: gent del barri

Consol Oltra, les dones i l’art

‘En la revisió global del Modernisme, Lluïsa Vidal ja és una més’
De vegades, sembla que un conjunt de casualitats es confabulin per mostrar-nos el camí
personal o professional que hem de seguir.
És el cas de Consol Oltra, la veïna que entrevistem aquest mes. Els elements que la
van guiar són Vic, Sitges, un quadre remot i
una artista desconeguda. I alguns contactes
que curiosament també són de Sant Gervasi.
Resumiu-nos la vostra trajectòria acadèmica i professional.
Per formació sóc mestra d’Història, però la
meva trajectòria ha anat variant. Vaig exercir
a una escola (1980-1985) fins que vaig tenir
els fills. Vaig estudiar a la Massana, i vaig fer
classes d’Història de l’Art a l’acadèmia d’artistes. I en reincorporar-me al món laboral, ho
vaig fer a la Fundació La Caixa (1998).
Una xarxa d’esplais, pintura... I com arribeu fins a l’obra de Lluïsa Vidal?
Justament, la temporada 2001-2002 La Caixa
va presentar una exposició itinerant de Lluïsa
Vidal, que va arribar a Granollers i a Vic però
no va passar per Barcelona. Em van recomanar encaridament que hi anés, ja que es
tractava d’una pintora del Modernisme català. Però no me’n van saber dir el nom! I a Vic
va començar la història, perquè vaig entrar
d’una manera i vaig sortir d’una altra: com
podia ser que no es conegués una artista
que pintava d’aquella manera?
Aquella exposició va marcar un abans i
un després, doncs.
I tant! Vaig comprar el catàleg de l’exposició, i fullejant-lo a la mateixa biblioteca de
la sala vaig veure un quadre que sabia del
cert que coneixia, però no el podia ubicar.
A l’exposició no hi era, però, i em van dir
que només l’havien deixat per a l’exposició
inaugural a Granollers.
Tenia la certesa que coneixia aquell quadre misteriós.
Va ser baixant amb el cotxe que vaig recordar
que l’havia vist de petita a Sitges, a casa d’una

veïna nostra. És clar, de nena ni sabia qui era
Lluïsa Vidal, i a més havien passat molts anys.
Però era la Maternitat, i potser el que em va
cridar l’atenció era la sensibilitat de l’escena.
A partir d’aquí, la meva recerca va ser constant. Em vaig voler posar en contacte amb
la comissària de l’exposició, una noia americana que vivia a Barcelona però em va ser
impossible. A més, al catàleg, entre els agraïments, hi figurava la família Vidal Canadell.
A la guia telefònica de Barcelona només hi
havia una persona amb aquests cognoms, i
hi vaig trucar: s’hi va posar una senyora gran,
amb qui després ens vam fer amigues (ara ja
és morta), i que vivia a l’Edifici d’Autopistes
de la plaça de Gal·la Placídia. Em va remetre
al nebot, i amb ell i la seva dona, ara íntims
amics meus, se’m van obrir totes les portes.
I què vau poder descobrir?
Vaig poder llegir les cartes i quaderns que
s’havien escrit les germanes, les cartes del
pare a la mare quan ell anava a Madrid amb
la filla... D’altra banda, vaig buidar tots els
números de la revista Feminal i La Ilustración Artística, ja que Lluïsa Vidal els havia
il·lustrat. Allà va ser, per cert, on vaig conèixer el doctor Francesc Fontbona, que viu
al barri. És un home que sap molt de tot:
em va ajudar moltíssim i també va prologar
el llibre que va resultar de la meva recerca,
Lluïsa Vidal. La mirada d’una dona, l’empremta d’una artista (Salvatella, 2013).
Però Marcy Rudo ja n’havia escrit una
biografia novel·lada, Lluïsa Vidal, filla del
Modernisme (La Campana, 1996)...
Darrerament s’ha escrit que Lluïsa Vidal va
ser “descoberta” per Marcy Rudo, però vull
que es conegui que hi ha precedents anteriors: del 1975, hi ha l’exposició i catàleg Sis
pintores catalanes, comissariada per Albert
Estrada Vilarrasa a l’Acadèmia de Belles
Arts de Sabadell. Del 1985, hi ha l’aportació
de Francesc Fontbona i Francesc Miralles
al volum VII de la Història de l’Art Català,
«Del Modernisme al Noucentisme». I del
1989, a la Miscel·lània penedesenca, hi ha

són fantàstics els retrats, els dibuixos... I una
altra cosa: tots els blancs dels vestits estan
mevarellosament tractats, amb mil matisos.

Fotografia: Anna Selva

u M. Antònia Font Fernández

Quan vaig sortir de exposició
de Vic, era una altra persona
un treball d’Isabel Coll titulat «Algunes notícies sobre Lluïsa Vidal i Puig, pintora del
segle XIX (1876-1918)».
S’ha dit que la primera exposició de Vidal
va ser als Quatre Gats?
Tant de bo fos així, però és impossible. El
1898, quan la Lluïsa inicia la trajectòria professional, depenia tant del pare que és impensable que exposés allà: a les cartes, el
pare tracta Ramon Casas i Santiago Rusiñol
de filisteus, de persones que es regeixen per
modes i no per emocions... Els deixa molt
malparats. Per les cartes que es conserven
del canonge Jaume Collell, no s’esmenta
aquesta exposició però si la de la Sala Parés
i d’altres del mateix any. Imagina’t si arriba
a exposar als Quatre Gats! Fins i tot costa
d’entendre que el pare, tan patriarca, deixés
marxar sola a Lluïsa a París, el 1901.
Centrem-nos ara en els quadres. A part
de la Maternitat, hi ha cap pintura de
Lluïsa Vidal que us agradi especialment?
M’agraden totes! Bé, potser puc esmentar
el Marcelet malalt, que recrea un moment
banal però ple d’intimitat i sentiment: el nen
està malalt i té la mirada perduda, i la mare
li agafa la mà. O La nena del gatet negre,
amb l’espai al fons... Aquest quadre, que és
de 1903, marca un punt d’inflexió a la seva
obra: té una atmosfera especial. Ara, també

Fins al 15 de gener, el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC) acull l’exposició «Lluïsa Vidal. Pintora del Modernisme». A dia d’avui, quin balanç en fa?
El meu projecte inicial era més ampli, però
vam haver de retallar. La primera part de l’exposició inclou els dibuixos, tant els esbossos com els acabats i que mai va deixar de
presentar a les exposicions; després, hi ha
una mostra de l’obra de París; les pintures
d’intimitat (Mestresses de casa és un quadre
que dóna una imatge moderna de la dona,
ple d’optimisme i dinamisme). Segueix amb
els retrats i acaba amb les il·lustracions. Crec
que a la Lluïsa ja no l’hem de posar enlloc,
sinó que ja hi és. El que passa és que Casas
i Rusiñol van fixar un cànon molt potent, que
fins i tot ha eclipsat altres homes pintors. Per
sort, ara es fa una revisió global del Modernisme. I Lluïsa Vidal és una més.
Per acabar, voldria que ens parlés la
veïna de Sant Gervasi.
Vaig néixer aquí al costat i des del 1994 visc
en aquest pis (sempre, doncs, al carrer de
Sant Hermenegild). M’encanta aquesta zona
antigament menestral i que ara anomenen El
Farró; i el Putxet, la Tamarita, el Galvany... La
llàstima, una autèntica llàstima, és la quantitat de torretes que han deixat caure. La darrera va ser el 2006, al carrer de Ríos Rosas,
amb una planta noble romàntica i un jardí
que donava al carrer de Manuel Angelon i
del qual Mercè Rodoreda parla en alguna
novel·la. Total per fer-hi pisos horrorosos.
Un altre aspecte absolutament negatiu és l’estat del carrer Balmes entre la plaça Molina i la
Ronda del General Mitre. Per què han arreglat
tot el carrer excepte el nostre tros? Entre les
motos i els contenidors, no s’hi pot passejar.
I parlant de passejades, a Barcelona hi ha
un passatge dedicat des del 1997 a Lluïsa
Vidal. És al barri del Camp de l’Arpa.

Segueix-nos al web!
www.eljardidesantgervasi.cat
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